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Woord vooraf 

Dit boek is het resultaat van een evaluatie-onderzoek naar de pilot Klachten- en 
Geschillenregeling Advocatuur die van start ging op i juni 1999. Het onderzoek 
is uitgevoerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universi-
teit Nijmegen in het kader van het Onderzoeksprogramma Rechtspleging in 
opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van 
het ministerie van Justitie. 

Aan de totstandkoming ervan hebben velen bijgedragen. Onze dank gaat in de 
eerste plaats uit naar . alle respondenten: de ldagers, de advocaten en de dekens. 
Veel dank zijn wij verschuldigd aan mr. L.B. Vossenberg van de Nederlandse 
Orde van Advocaten, mr. G.A. Vleming en mr. L.T. de Jonge van de Stichting 
Geschillencommissies voor Consumentenzaken en onze collega drs. N. Doom-
bos. Zij hebben ons gedurende het onderzoek met raad en daad terzijde gestaan. 
Voorts gaat onze dank uit naar de leden van de begeleidingscommissie voor hun 
stimulerende en deslcundige commentaar. Marie-Louise van Maarseveen heeft als 
student-assistente gedurende het onderzoek op voortreffelijke wijze allerlei hand-
en spandiensten verricht. 

vii 



1 	Pilot Klachten- en Geschillenregeling 
Advocatuur 

1.1 	INTRODUCTIE 

In 1987 schreef Ippel in het voorwoord van zijn pralctijkhandleiding over klacht-
procedures dat deze vaak een experimenteel karakter hebben of dat er nog maar 
weinig resultaten uit de praktijk bekend zijn. 1  Veertien jaar later kan hetzelfde 
worden geconstateerd. Omdat de klachtprocedures als paddestoelen uit de grond 
schieten, zijn er nog steeds vele die zich in het beginstadium bevinden en dus 
een experimenteel karakter hebben. Zo ook de Klachten- en Geschillenregeling 
Advocatuur waarover hier gerapporteerd wordt. 
Rapporteren over een empirisch onderzoek naar een klachtprocedure in de expe-
rimentele fase is lastig, omdat er nog weinig resultaten van de procedure bekend 
zijn, maar ook omdat alle betrokkenen, al naar gelang hun standpunt, geneigd 
zijn te zeggen dat de gesignaleerde manco's te wijten zijn aan het feit dat de pro-
cedure nog slechts in de kinderschoenen stond, of dat de echte problemen en 
nadelen pas later bij een brede toepassing aan het licht zullen komen. loch kan 
het zinvol zijn om juist in deze beginfase onderzoek te verrichten, omdat even-
tuele aanpassingen van de procedures voor het besluit over landelijke invoering 
van de nieuwe regeling kunnen worden overdacht, terwijl ook de mogelijkheid 
van een verdere experimenteerfase kan worden opengehouden. Bovendien wordt 
zo van meet af aan de ontwilckeling van een nieuwe regeling in kaart gebracht. 

Dit boek is een verslag van een evaluatieonderzoek naar de experimentele Klach-
ten- en Geschillenregeling Advocatuur die per i juni 1999 in werking trad. 
Onderstaand wordt eerst kort weergegeven welke wegen er in het algemeen open 
staan voor clienten die willen klagen over hun advocaat. In de erop volgende para-
grafen komen de achtergronden en de opzet van de Klachten- en Geschillenrege-
ling aan de orde. Dit eerste hoofdstuk wordt afgesloten met een schets van de ont-
wildcelingen sinds de start van het experiment. Op basis van deze beschrijving 
worden in hoofdstuk 2 de probleemstelling en de onderzoeksaanpak geformu-
leerd. Hoofdstuk 3 gaat in op de deelname van de advocatenkantoren aan het 
experiment. Hoofdstuk 4 behandelt de ervaringen met de regeling op de kanto-
ren en hoofdstuk 5 gaat in op de behandeling van de klachten door de Geschillen-
commissie Advocatuur. In hoofdstuk 6 worden de indirecte effecten van de rege-
ling verkend. Het boek wordt afgesloten met een samenvatting en enkele 
conclusies. 

1. 	Ippel 1987. 



1.2 	OUDE EN NIEUWE WECEN VOOR KLACHTEN OVER ADVOCATEN 

Clienten die een ldacht hebben over hun advocaat, kunnen, afhankelijk van de 
aard van hun ldacht, gebruik maken van verschillende procedures. 
In de eerste plaats kunnen ze een klacht indienen bij de plaatselijke deken. De 
deken is de voorzitter van het bestuur van de plaatselijke Orde van Advocaten, de 
Raad van Toezicht.a Hij onderzoekt de klacht en probeert te bemiddelen tussen 
client en advocaat. 
Via de deken kan de client ook naar de advocatentuchtrechter, de Raad van Disci-
pline. Er is een Raad van Discipline in ieder hofressort. De Raad toetst de klacht 
aan de norm van betamelijk gedrag uit artikel 46 van de Advocatenwet: de advo-
caat dient de belangen van zijn client met zorg te behartigen, hij dient zich te 
houden aan de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) 
en hij dient zich verre te houden van gedrag dat een behoorlijk advocaat niet 
betaamt. Als de Raad de klacht gegrond acht, kan hij de advocaat waarschuwen of 
berispen. In ernstige gevallen kan de advocaat voor een bepaalde periode 
geschorst worden. De zwaarste maatregel die de Raad kan opleggen, is schrap-
ping van het tableau. Tegen de beslissing van de Raad van Discipline kan de client 
eventueel nog hoger beroep instellen bij het Hof van Discipline) 
Voor klachten over de hoogte van de declaratie in een civiele zaak, bestaat een 
andere procedure. De deken kan in zo'n geval 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 aanmerking 
genomen, redelijk is. Deze begrotingsprocedure is geen klachtprocedure, maar 
een procedure om tegen wanbetalers te kunnen optreden. Daarom kan de client 
de procedure niet zelf starten. De Raad van Toezicht is ook alleen bevoegd indien 
de client het niet eens is met de hoogte van de declaratie; als de client de declara-
tie om andere redenen niet wil betalen, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat de advo-
caat onvoldoende lcwaliteit heeft geleverd, kan deze procedure niet worden 
gevolgd. De declaratie moet bovendien een civiele zaak betreffen. 4  
Voor klachten over declaraties die niet voor de begrotingsprocedure bij de Raad 
van Toezicht in aanmerking komen, staat de weg naar de gewone (civiele) rechter 
open. Ook indien de client een schadevergoeding wil, zal hij de advocaat voor de 
gewone rechter moeten dagen. 

Met de experimentele Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is daar een 
nieuwe procedure bij gekomen. Clienten die een klacht hebben over hun advo- 
caat, dienen volgens deze regeling de klacht eerst bij het advocatenkantoor te 

2. Elke advocaat in Nederland die op het tableau is ingeschreven, is lid van de Nederlandse Orde 
van Advocaten (NOvA) en van een plaatselijke Orde. 

3. Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving van de tuchtrechtprocedure; Kleiboer & Huls 
2001; Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1997. 

4. De begrotingsprocedure is geregeld in de van 1843 daterende Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken 
(VVTBZ). Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de begrotingsprocedure, zie Van Es 
2000. Voor de vragen en problemen waartoe de beperkte bevoegdheid van de Raad van Toezicht 
kan leiden, ale Possel 2001. 
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deponeren. Indien het kantoor de klacht niet naar tevredenheid blijkt te kunnen 
afhandelen, kan de client naar een externe instantie, de Geschillencommissie 
Advocatuur. Deze commissie behandelt geschillen over de kwaliteit en over finan-
ciele aspecten van de dienstverlening van de advocaat. Bij gegrondverklaring van 
de klacht kan zij een schadevergoeding tot maximaal f 20.000 (vanaf i januari 
2002: E 9.076) toekennen. Ook kan zij de declaratie van de advocaat aanpassen. 
Een nadeel van de bestaande procedures is, dat het voor de client niet altijd duide-
lijk is waar hij zijn recht kan halen. Afhankelijk van de aard van de klacht en van 
de vorm van genoegdoening die de client nastreeft, moeten soms meerdere pro-
cedures naast of na elkaar worden gevolgd. De nieuwe Klachten- en Geschillen-
regeling beoogt clienten een snelle en laagdrempelige procedure te bieden voor 
klachten van verschillende aard. Daarnaast is de nieuwe regeling vooral ook als 
alternatief voor de tuchtrechtelijke afdoening van ldachten over advocaten 
bedoeld. Alleen klachten die werkelijk `tuchtwaardig' zijn, zouden nog voor de 
tuchtrechter moeten komen. Klachten over de kwaliteit en over financiele aspec-
ten van de dienstverlening waarbij geen sprake is van overtreding van een tucht-
norm, zouden via de nieuwe regeling moeten worden afgedaan. De wettelijk 
geregelde tuchtrechtspraak blijft uiteraard gehandhaafd; zelfs na een procedure 
bij de Geschillencommissie Advocatuur blijft de gang naar de tuchtrechter moge-
lijk. Ook blijft de deken bevoegd om klachten van clienten over advocaten door 
bemiddeling op te lossen. 

1.3 	ACHTERGRON DEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE PILOT 

Het tuchtrecht voor advocaten is van oudsher niet op het bieden van genoegdoe-
ning aan clienten met klachten gericht. Lange tijd stond in de doelstelling van het 
advocatentuchtrecht 'het veilig stellen van de eer van de stand der advocaten' cen-
traal. Bij de modernisering van het tuchtrecht in de jaren tachtig werd deze doel-
stelling vervangen door 'het beschermen van het belang van rechtzoekenden bij 
een adequate rechtshulpverlening'. Het nieuwe tuchtrecht dat in 1986 in werking 
trad, 5  versterkte de positie van de klager op een aantal punten. Zo kon de klager 
voortaan hoger beroep instellen indien zijn klacht geheel of gedeeltelijk onge-
grond wordt verklaard. De zittingen en uitspraken van de tuchtcolleges werden 
openbaar en de Raden van Discipline, de tuchtcolleges in eerste aanleg, lcregen 
een rechter als onafhankelijk voorzitter. Dekens verloren de bevoegdheid klach-
ten als ongegrond af te wijzen. De wetgever overwoog bij deze wijzigingen van de 
Advocatenwet dat `een aan de clienten meer genoegdoening verschaffende tucht-
rechtspleging tevens het publieke vertrouwen in de wijze waarop de betroldcen 
beroepsgroep zijn maatschappelijke functie vervult, kan versterken'. 

Na de modernisering van het tuchtrecht nam het aantal klachten bij de advoca-
tentuchtcolleges sterk toe. Hierdoor en doordat de honorering van de griffiers van 
de tuchtcolleges voor rekening van de Nederlandse Orde van Advocaten lcwam, 
gingen de kosten van de tuchtrechtspraak een veel groter beslag op het Ordebud- 

5. 	Wet van 12 september 1984, Stb. 417, in werking getreden op 1 februari 1986. 
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get leggen dan voorheen het geval was. Het jaarverslag 1987 van de Orde ver-
meldt dat de kostenontwikkeling van de tuchtrechtspraak 'dermate zorgweldcend' 
is, dat de Algemene Raad het ministerie van Justitie heeft gevraagd om meet sub-
sidle. (Op de Justitiebegroting was een bedrag van f 250.000 uitgetroklcen. Dat 
bedrag zou de helft van de kosten hebben moeten dekken, maar daarbij was geen 
rekening gehouden met de toename die zich nu voordeed. De Orde gaf in 1987 
na aftrek van de bijdrage van Justine bijna f 700.000 uit aan de tuchtrecht-
spraak.) De Algemene Raad studeerde bovendien op kostenbesparende maatrege-
len, zoals invoering van een griffierecht en/of kostenveroordeling. 

Tabe11.1: Nieuwe zaken bij Raden van Discipline (tot en mettg86 bij Raden van Toezicht) 

aangebracht 

jaar 	 friar 	 joar 

1984 	175 	 1990 	 361 	 1996 	 640 
1985 	247 	 1991 	 353 	 1997 	 716 
1986 	261 	 1992 	 410 	 1998 	 635 
1987 	573 	 1993 	 427 	 1999 	 704 

1988 	431 	 1994 	 506 	 2000 	 681 
1989 	390 	 1995 	 587 

Bron: Jaarverslag 1987 NOvA, Jaaroverzichten Raden van Discipline 

In de jaren daarna nam het aantal tuchtidachten af, maar in de jaren negentig 
was opnieuw sprake van een toename. In 1994 gaf de NOvA meet dan een mil-
joen gulden aan de tuchtrechtspraak uit; in 1997 bijna 1,4 miljoen. (Overigens 
maakte in deze jaren ook het aantal advocaten een sterke stijging door. Telde het 
tableau in 1990 nog 6.381 advocaten, in 1997 waren het er 9.252 — een stijging 
van 45%4 Binnen de Orde ontstond opnieuw een roep om kostenbeheersing. Het 
jaarverslag 1997 van de Orde vermeldt dat de Algemene Raad de voorzitters en 
griffiers van de tuchtcolleges heeft meegedeeld dat op korte termijn tot meer kos-
tenbeheersing moet worden gekomen; ook wordt een tijdschrijfonderzoek onder 
de griffiers aangekondigd. 

Intussen was binnen de Orde ook de overtuiging gegroeid, dat veel klachten die 
bij de tuchtrechter terechtkomen, daar eigenlijk niet thuishoren en beter langs 
andere weg zouden kunnen worden opgelost. Het tuchtrecht dient het algemeen 
belang bij een behoorlijke beroepsuitoefening en is daarom primair op het corri-
geren van het gedrag van de advocaat gericht. Veel klachten van clienten over 
advocaten zouden echter te herleiden zijn tot een gebrek aan service, een niet-
behoorlijke dienstverlening, communicatiefouten of een onbevredigende prijs-
kwaliteitverhouding. De voornamelijk juridisch georienteerde behandeling van 
de klacht in het advocatentuchtrecht zou in dergelijke gevallen voor de client wei-
nig bevredigend zijn: de behandeling is tijdrovend, de client loopt het risico dat 
de klacht niet ontvankelijk of ongegrond wordt verldaard en hij verkrijgt geen 
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(rechtstreekse) uitspraak over de geclaimde schade of de hoogte van de declara-
tie.' Daarnaast zouden niet alleen clienten, maar ook advocaten het bestaande 
stelsel van klachten- en geschillenprocedures als ondoorzichtig ervaren, in het 
bijzonder bij klachten of geschillen met (ook) een financiele component. 7  

Binnen de Orde bestond dus onvrede over het tuchtrecht, maar de directe aanlei-
ding voor het experiment met de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur 
was een andere. In 1995 besloot de Algemene Raad van de Orde om met ingang 
van i januari 1997 het calculatieschema voor advocatendeclaraties af te schaffen. 
Dit calculatieschema en het bijbehorende referentietarief hadden lange tijd als 
basis voor het opstellen en begroten van declaraties gefungeerd. 8  De verwachting 
was, dat advocaten na de afschaffing van het schema veel minder volgens een sys-
teem zouden gaan declareren. De Algemene Raad beval daarom nadrukkelijk aan 
om bij het aanvaarden van de opdracht met de client steeds duidelijke tariefaf-
spraken te maken en vast te leggen. Daarnaast overwoog de Algemene Raad de 
oprichting van een declaratie-instituut, waartoe clienten zich (facultatief) zouden 
lcunnen wenden met al hun problemen over advocatendeclaraties. De bestaande 
wettelijke regelingen, waarbij sommige declaratieproblemen aan de Raad van 
Toezicht lcunnen worden voorgelegd, tervvijl men voor andere naar de gewone 
rechter moet, vond de Raad te ingewilckeld. De gedachte kwam toen op aan een 
instituut dat tevens een alternatief zou kunnen bieden voor het tuchtrecht. Dit 
leidde uiteindelijk tot het voorstel voor een Geschillencommissie Advocatuur, die 
klachten van clienten zou behandelen, maar waar ook de advocaat terecht zou 
kunnen ter incasso van zijn declaratie. De Algemene Raad voegde hier nog aan 
toe dat de Geschillencommissie ook zou moeten kunnen oordelen over schade-
vergoedingsacties. 

Behalve de beroepsgroep zelf, waren ook het ministerie van Justitie, de Stichting 
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en het Verbond van Ver-
zekeraars bij de totstandkoming van de Klachten- en Geschillenregeling betrok-
ken. Voor het ministerie paste de regeling in het streven naar bevordering van 
alternatieve geschilafdoening. 9  In het kader van de operatie `Marktwerking, dere-
gulering en wetgevingskwaliteit' was bovendien al eerder overeengekomen dat er 
een nieuwe regeling voor zowel de tarieven van advocaten als voor geschillen 

6. Overigens verklaren de Raden van Discipline zo'n 40% van de klachten gegrond; zie Doornbos 
8c De Groot-van Leeuwen 1997, p. 59. Volgens Huls & Kleiboer (2001, p. 29, 285) verldaren de 
Raden van Discipline zelfs ongeveer de helft van alle klachten gegrond. Bij de door hen onder-
zochte beroepsbeoefenaren verklaren de tuchtcolleges gemiddeld 40% van de Idachten gegrond. 
Huls & Kleiboer noemen dit een relatief hoog percentage. Het medisch tuchtrecht vormt met 
slechts 17% gegrond verklaarde klachten een uitzondering. 

7. Vergelijk Kleiboer & Huls 2001, p. 289-290, over het tuchtrecht voor de vrije beroepen in het 
algemeen. Ook andere beroepsgroepen beschikken over meerdere, naast ellcaar bestaande 
instanties waar ldachten lcunnen worden ingediend. 

8. In 1979 stelde de Orde voor het eerst een calculatieschema voor dat advocaten bij het declareren 
konden hanteren. 

9. Kamerstukken 11 26  352. 
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tussen advocaat en client moest komen. 1° De Orde stelde voor, dat de kosten van 
de Klachten- en Geschillenregeling geheel voor rekening van de Orde zouden 
komen en die voor de tuchtrechtspraak geheel voor die van het ministerie. In 
z000 ging het ministerie ermee aklcoord zijn bijdrage in de kosten van de tucht-
rechtspraak alvast te verhogen; het ministerie subsidieerde daamaast het experi-
ment met de Klachten- en Geschillenregeling." 
De SGC werd door de Orde benaderd met het verzoek, een geschillencommissie 
voor de advocatuur in te stellen. De NOvA wilde dat de nieuwe geschillencom-
missie niet alleen klachten van consumenten, maar ook van ondernemers zou 
behandelen. Voor de SGC betekende dat een geheel nieuw terrein. De Orde had 
daarbij een voorkeur voor arbitrage, de SGC voor bindend advies. Na langdurige 
besprekingen werd voor alle problemen een oplossing gevonden. Voor de SGC 
was daarbij van belang, dat het verzoek van de Orde niet op zichzelf stond. De 
SGC had meer verzoeken gehad van brancheorganisaties die zowel zakelijke 
geschillen als consumentengeschillen via dezelfde regeling wilden laten afdoen. 
De SGC zag de behandeling van zakelijke geschillen als een mogelijkheid om 
haar (financiele) basis te verbreden.n .  
De Orde overlegde met het Verbond van Verzekeraars over de competentiegrens 
van de nieuw op te richten geschillencommissie. De limiet waartoe uiteindelijk 
werd besloten (f 20.000), was lager dan de limiet die de Orde oorspronkelijk in 
gedachten had (175.000).  De competentiegrens voor de Geschillencommissie 
Advocatuur ligt overigens aanmerkelijk hoger dan die voor de Geschillencommis-
sie Ziekenhuizen. De competentiegrens van die laatste commissie bedroeg aan-
vankelijk f 7.500, en werd bij de definitieve instelling van de commissie op 

januari zoo! verhoogd tot f to.000 (per i januari zooz: € 4.538).' 3  De compe-
tentiegrens van de kantonrechter bedraagt eveneens f ro.000 (per r januari 
2002: 5.000). 

Besloten werd om de regeling niet direct landelijk in te voeren, maar eerst gedu-
rende drie jaar in een beperkt aantal arrondissementen te experimenteren. Aan-
vankelijk was het de bedoeling om het experiment te laten plaatsvinden in een 
hofressort. Zo zouden de gevolgen voor de tuchtrechtspraak beter kunnen wor-
den gemeten. Het pilotressort zou min of meer representatief moeten zijn voor 
het gehele land. Gedacht werd aan Arnhem of Den Bosch, maar in beide ressor-
ten bleken niet alle arrondissementen te willen meedoen. In het hofressort 
Leeuwarden verklaarden wel alle arrondissementen zich bereid tot deelname. Dit 
hofressort was niet de oorspronkelijke keuze, omdat het relatief weinig kantoren 

10. Kamerstukken 11 24 036. 
11. Zie jaarverslagen 1999 en 2000 Nederlandse Orde van Advocaten. 
12. Zie jaarverslag 1999 SGC, p.1243. 
13. De Geschillencommissie Ziekenhuizen beoogt een eenvoudige procedure voor Ideine schadeza-

ken te bieden. Uit onderzoek naar de afwiklceling van medische schadeclaims was gebleken dat 
ruim de helft van de gehonoreerde claims onder de 1 5.000 bleef. De afwikkeling van deze 
claims door verzekeraars duurde gemiddeld een jaar, terwij1 deze kleine schadezaken in het 
algemeen van eenvoudige aard waren. Zie Angenent & Hubben 1992. Over de Geschillencom-
missie Ziekenhuizen, zie Doornbos & Van Reijsen 2000. 
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omvat en bovendien de gemiddelde omvang van die kantoren relatief klein is. 
Uiteindelijk werd besloten het experiment in zes arrondissementen te laten 
plaatsvinden: Leeuwarden, Groningen en Assen (hofressort Leeuwarden), Zwolle 
(hofressort Arnhem) en Den Bosch en Maastricht (hofressort Den Bosch). Op 
I juni 1999 ging in deze zes arrondissementen het pilotproject Klachten- en 
Geschillenregeling Advocatuur van start. Bij de start hadden zich 70 kantoren 
met 566 advocaten aangemeld voor deelname aan het experiment. 

Als doelstellingen voor de Klachten- en Geschillenregeling werden geformuleerd: 
— invoering van een gestructureerde en controleerbare klachtbehandeling op 

advocatenkantoren; 
— creatie van een consumentvriendelijke externe klachtbehandelingsinstantie 

voor zowel klachten over de kwaliteit van de dienstverlening als ldachten over 
declaraties; 

en daarmee: 
— verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening op advocatenkantoren; 
— vergroting van de clienttevredenheid en cliententrouw; 
— verhoging van de klagersatisfactie; 
— verbetering van het imago van de advocatuur bij het publiek; 
— reductie van het aantal `niet-tuchtwaardige' klachten bij de advocatentucht-

rechter; 
— beperking van de kosten van de griffiers bij de tuchtcolleges. 

De pilot moet inzicht geven in de effecten en de (organisatorische en financiele) 
haalbaarheid van een eventueel landelijk in te voeren regeling. De SGC/SGB 
hoopt tevens na te gaan wat de ervaringen zijn met de openstelling voor zakelijke 
geschillen. 

1.4 	OPZET VAN DE PILOT KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING 

ADVOCATUUR 

De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur kent twee fasen of trajecten: 
— een klachtprocedure op kantoorniveau (klachtregeling); 
— een geschillenprocedure voor klachten die niet door kantoren zelf kunnen 

worden opgelost (geschillenregeling). 

De klachtprocedure op kantoorniveau 
Kantoren die — op basis van vrijwilligheid — aan de pilot meedoen, dienen een 
interne klachtregeling in te voeren. Voor klachten die niet intern kunnen worden 
opgelost, dienen ze de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur te 
erkennen. Clienten dienen hiervan op de hoogte te worden gesteld; het is de 
bedoeling dat zij bij de verlening van de opdracht aan de advocaat aldcoord gaan 
met de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling. De NOvA heeft 
een informatiepakket voor deelnemende kantoren samengesteld. Dit pakket 
bevat onder andere een voorbeeld-klachtreglement, voorbeeld-klachtregis-
tratieformulier en voorbeeld-kantoorbrochure. Volgens het voorbeeldreglement 
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heeft het kantoor een klachtfunctionaris aangewezen. Wanneer een client op eni-
gerlei wijze een klacht uit bij het kantoor, wordt deze klacht bij de klachtfunctio-
naris gemeld. De betrokken advocaat en de klachtfunctionaris bepalen in onder-
ling overleg wie contact zoekt met de Eager en hoe de klacht met de Hager zal 
worden doorgesproken en zal worden afgehandeld; het uitgangspunt dient steeds 
te zijn dat de klager tevreden wordt gesteld. In alle gevallen wordt een klachtregis-
tratieformulier ingevuld; de met de Hager gemaakte afspraken worden schrifte-
lijk vastgelegd en de klager ontvangt schriftelijk bericht over de afdoening van de 
ldacht. Het kantoor dient de klacht binnen vier weken na de indiening afgehan-
deld te hebben. Indien het kantoor de onvrede van de client niet kan wegnemen, 
verwijst het de client door naar de Geschillencommissie Advocatuur. Indien het 
kantoor niet binnen vier weken na de indiening schriftelijk op de ldacht heeft 
gereageerd, is de client ook bevoegd om naar de Geschillencommissie te gaan. 

De geschillenprocedure bij de Geschillencommissie Advocatuur 
Klachten die na het doorlopen van de kantoorklachtprocedure niet zijn opgelost, 
kunnen worden voorgelegd aan een externe commissie, de Geschillencommissie 
Advocatuur. Deze Geschillencommissie is in juni 1999, bij de start van de pilot, 
geinstalleerd. De pilot duurt drie jaar, tot juni 2002. Klachten die voor die datum 
bij de betreffende advocaat zijn ingediend, kunnen nog tot i juni 2003 bij de 
Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 
Len voorwaarde voor ontvankelijkheid is dat de client zijn klacht eerst bij het 
betreffende kantoor heeft ingediend. De client kan zijn klacht tot twaalf maanden 
na de schriftelijke reactie van het kantoor indienen bij de Geschillencommissie; 
daarna vervalt deze mogelijkheid. De Geschillencommissie Advocatuur is 
bevoegd om te oordelen over Idachten betreffende de kwaliteit van de dienstverle-
ning van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Ze is ook bevoegd om te oor-
delen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal f 20.000. Hogere claims 
kunnen uitsluitend worden voorgelegd, wanneer de client de hoogte van de claim 
beperkt tot f 20.000 en uitdruldcelijk afstand doet van het meerdere. Uitspraken 
van de Geschillencommissie over de kwaliteit van de dienstverlening hebben 
geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter 
over een schadeclaim van meer dan f zo.000. 
Overigens kan niet alleen de client een geschil aanhangig maken bij de Geschil-
lencommissie Advocatuur, maar ook een derde die diens declaratie of de schade 
draagt (de rechtsbijstands- of schadeverzekeraar). Daarnaast kan de advocaat zelf 
bij de Geschillencommissie terecht voor de incasso van zijn declaratie (zonder 
plafond). De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het 
Reglement Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie oordeelt 
met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencom-
missie is geen hoger beroep mogelijk. 

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken 
De Geschillencommissie Advocatuur is op verzoek van de NOvA ingesteld door 
de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den 
Haag. De SGC, die in 1970 werd opgericht, is een samenwerkingsverband van de 
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Consumentenbond, ANWB en een groot aantal branche- en beroepsorganisaties. 
Doel van de stichting is het beslechten van geschillen die voortvloeien uit klach-
ten van consumenten over door ondernemers geleverde goederen en diensten. 
De SGC verwezenlijkt dit doel door het oprichten en instandhouden van geschil-
lencommissies, die de consument een snelle, goedkope en eenvoudige procedure 
beogen te bieden. Inmiddels zijn er 29 van dergelijke commissies, waaronder de 
Geschillencommissie Advocatuur. De geschillencommissies bestaan uit drie 
leden: een door de SGC aangezochte (rechter-)voorzitter, een lid voorgedragen 
door de Consumentenbond (en bij een aantal commissies de ANWB) en een lid 
voorgedragen door de desbetreffende branche- of beroepsorganisatie. Nadat ze de 
partijen in het geschil de gelegenheid hebben gegeven hun standpunt schriftelijk 
en mondeling toe te lichten, doen de commissies uitspraak in de vorm van een 
bindend advies. 
De SGC gaat pas tot oprichting van een geschillencommissie over, indien aan een 
aantal voorwaarden is voldaan. Een van deze voorwaarden is, dat de brancheorga-
nisatie die wil komen tot de oprichting van een geschillencommissie, een behoor-
lijke organisatiegraad moet hebben en bereid moet zijn om bij te dragen in de 
kosten van de geschillencommissie. De brancheorganisatie moet ook garant 
staan voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden. De leden van 
de brancheorganisatie dienen in overeenkomsten met consumenten evenwich-
tige leveringsvoorwaarden te hanteren. Een andere voorwaarde is dat de geschil-
lencommissie minimaal circa 25 geschillen per jaar ter behandeling voorgelegd 
moet krijgen. Ten slotte wordt als voorwaarde gesteld, dat de geschillencommis-
sie voldoet aan de eisen voor erkenning door de minister van Justitie. (De SGC 
wordt door het ministerie van Justitie gesubsidieerd.) De eisen voor erkenning 
door de minister zijn neergelegd in de Erkenningsregeling geschillencommissies 
consumentenzaken 1997. 14  Deze eisen hebben onder andere tot doel een goede 
rechtsgang en onpartijdige uitspraken te waarborgen. Daarnaast wordt onder 
meer als voorwaarde gesteld dat de ondernemers die bij een geschillencommissie 
zijn aangesloten, een groep van voldoende betekenis binnen de branche vormen. 
De Geschillencommissie Advocatuur is in september 1999 erkend.' 5  

De Geschillencommissie Advocatuur 
Een bijzonderheid van de Geschillencommissie Advocatuur is dat deze commis-
sie niet alleen uitspraak kan doen in de vorm van een bindend advies, maar ook 
in de vorm van een arbitraal vonnis. Dit is omdat de Geschillencommissie Advo-
catuur behalve consumentengeschillen (voortvloeiend uit lclachten van particu-
liere clienten) ook zakelijke geschillen (voortvloeiend uit klachten van zakelijke 
clienten of incassoverzoeken van advocaten) in behandeling neemt. Particuliere 
clienten kunnen kiezen tussen bindend advies en arbitrage. Voor zakelijke clien-
ten staat uitsluitend de mogelijkheid van arbitrage open. 

14. Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenzaken 1997, Staatscourant 1996, 
nr. 248, p. 8. 

15. Erkenning geschillencommissie Advocatuur, Staatscourant 1999, nr. 188, p. 14. 
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De mogelijkheid van arbitrage is op verzoek van de NOvA ingevoerd. De NOvA 
gaf de voorkeur aan arbitrage boven bindend advies. Len van de argumenten was 
dat op grond van een arbitraal vonnis op eenvoudige wijze een executoriale titel 
kan worden verkregen: de in het gelijk gestelde partij kan de president van de 
rechtbank vragen om een exequatur. Bij een bindend advies is dit niet mogelijk. 
Een ander argument was dat de Wet Tarieven Burgerlijke Zaken voor geschillen 
over de hoogte van de dedaratie in civiele zaken de begrotingsprocedure bij de 
Raden van Toezicht voorschrijft. Om hiervan te kunnen afwijken, zouden par-
tijen arbitrage moeten afspreken.' 6  De SGC gaf de voorkeur aan bindend advies. 
Volgens haar statuten is arbitrage niet mogelijk; de overige onder de SGC ressor-
terende geschillencommissies doen ook uitspraak in de vorm van een bindend 
advies. De ervaringen daarmee waren goed. Arbitrage is bovendien kostbaarder 
(doordat het vonnis ter griffie van de rechtbank moet worden gedeponeerd). Om 
toch aan de wensen van de NOvA tegemoet te komen besloot de SGC de Stich-
ting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB) op te richten. De 
Geschillencommissie Advocatuur ressorteert onder beide stichtingen: onder de 
SGC voor wat betreft consumentengeschillen (klachten van particuliere clienten) 
en onder de SGB voor wat betreft de zakelijke geschillen (klachten van zakelijke 
clienten en incassoverzoeken van advocaten). 
De samenstelling van de Geschillencommissie Advocatuur is in geval van arbi-
trage anders dan bij een bindend advies. De commissie bestaat altijd uit een rech-
ter-voorzitter en een door de NOvA voorgedragen advocaat-lid. In geval van arbi-
trage is het derde lid afkomstig nit het bedrijfsleven; in geval van bindend advies 
uit een consumentenorganisatie (Consumentenbond). In geval van arbitrage 
wordt dit lid benoemd door de SGB, in geval van bindend advies door de SGC. 

Aanhangig maken van een geschil 
Volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur moet een geschil 
schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. De client 
dient, zowel wanneer hij het geschil aanhangig heeft gemaakt als wanneer hij de 
verweerder is, een vragenformulier in te vullen en te ondertekenen (art. 9 en 25 
Reglement). Len particuliere client kan op het formulier aangeven of hij een bin-
dend advies of arbitrage wenst. Indien hij kiest voor bindend advies, dient hij 
eventueel het bedrag van een nog openstaande declaratie in depot te storten op de 
rekening van de Geschillencommissie (art. II Reglement). Bij arbitrage kan de 
Geschillencommissie van degene die het geschil aanhangig maakt, verlangen dat 
deze een depot stort voor de betaling van aan de arbitrage verbonden kosten (art. 
26, derde lid, Reglement). Degene die het geschil aanhangig maakt, is bovendien 
administratiekosten (klachtgeld) verschuldigd aan de SGC/SGB (art. ro en 26 
Reglement). Deze bedragen voor consumenten f too tot f zoo (per r januari 

16. Arbitrage is geregeld in art. 1020 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Art. 1054, derde 
lid, maakt het mogelijk dat 'het scheidsgericht beslist als goede mannen naar billijkheid, indien 
de partijen daartoe bij overeenkomst opdracht hebben gegeven'. Art. 1020, derde lid, verbiedt 
arbitrage ter vaststelling van rechtsgevolgen die niet ter vrije bepaling van de partijen staan, 
maar ten aanzien van de WTBZ heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat deze geen dwingend recht 
bevat (HR 29 juni 1934, NJ 1935, 113 en HR 24 juni 1938, NJ 1939, 419). 
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2002: E 45,38 tot € 90,76), afhankelijk van de hoogte van een eventuele schade-
claim. Voor ondernemers bedragen ze f 235 tot f 470 (per i januari 2002: E 108 

tot E 216). Advocaten die een onbetaalde declaratie ter incasso voorleggen, beta-
len f 176,25 tot f 470 (per i januari 2002: E 81 tat E 216) aan administratiekos-
ten, afhankelijk van de hoogte van de declaratie. De bestaande procedures bij de 
tuchtcolleges en bij de Raden van Toezicht zijn overigens kosteloos; de client die 
naar de civiele rechter stapt, moet wel vastrecht betalen. 
Indien de client die het geschil aanhangig heeft gemaakt, niet binnen een maand 
het vragenformulier aan de Geschillencommissie retourneert en de administra-
tiekosten en eventueel een depot betaalt, wordt hij geacht het geschil te hebben 
ingetrokken. De Geschillencommissie kan de termijn van een maand bekorten of 
verlengen (art. 12 en 27 Reglement). 

De behandeling van een geschil 
De Geschillencommissie stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van het in 
behandeling nemen van het geschil. De wederpartij heeft een maand de tijd om 
zijn standpunt over het geschil schriftelijk aan de Geschillencommissie kenbaar 
te maken en eventueel een tegenvordering in te stellen. De Geschillencommissie 
kan de termijn van een maand bekorten of verlengen. De Geschillencommissie 
stuurt de andere partij een afschrift van het standpunt van de wederpartij. In 
geval van een tegenvordering heeft deze partij een maand de tijd om daarop 
schriftelijk te reageren; ook deze termijn kan door de Geschillencommissie wor-
den bekort of verlengd (art. 14 en 28 Reglement). 
Indien de Geschillencommissie dat nodig acht of indien een partij of beide par-
tijen daarom verzoekt of verzoeken, worden de partijen opgeroepen om monde-
ling te worden gehoord. De Geschillencommissie kan partijen toestaan om getui-
gen en deskundigen mee te nemen en door haar te laten horen (art. 15 en 29 
Reglement). De Geschillencommissie kan indien zij dat noodzakelijk acht, zelf 
inlichtingen inwinnen, onder meer door het horen van getuigen of deskundigen, 
het instellen van een onderzoek, of het laten instellen van een onderzoek door 
deskundigen. De partijen worden daarvan in kennis gesteld en kunnen desge-
wenst bij het horen van getuigen of deskundigen aanwezig zijn. Ze ontvangen 
een afschrift van het deskundigenrapport en kunnen daarop binnen twee weken 
schriftelijk reageren; deze termijn kan door de Geschillencommissie worden 
bekort of verlengd (art. 16 en 30 Reglement). 

De uitspraak 
De leden van de Geschillencommissie beslissen `als goede mannen naar billijk-
heid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij 
als maatstaf voor het handelen van de advocaat hanteert dat deze heeft gehandeld 
zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende 
advocaat' (art. 17 en 31 Reglement). 
In geval van een bindend advies beslist de Geschillencommissie over haar 
bevoegdheid, de ontvankelijkheid van partijen en het geheel of gedeeltelijk 
(on)gegrond zijn van de ldacht. Verder kan ze een schadevergoeding vaststellen, 
een betalingsverplichting vaststellen, nakoming van de overeenkomst opleggen, 
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de overeenkomst ontbinden of de ontbinding door de partijen bevestigen, als-
mede iedere andere beslissing nemen, die ze redelijk en billijk acht ter beeindi-
ging van het geschil (art. 18 Reglement). Indien de partijen bij de mondelinge 
behandeling tot een schikking komen, kan de Geschillencommissie de inhoud 
daarvan vastleggen (art. 20 Reglement). In geval van arbitrage kan de Geschillen-
commissie onder andere de declaratie van de advocaat verminderen bij tekort-
komingen in de dienstverlening (art. 31 Reglement). Indien de partijen bij de 
mondelinge behandeling tot een vergelijk komen, kan de Geschillencommissie 
op hun gezamenlijk verzoek de inhoud daarvan vastleggen (art. 35 Reglement). 
De in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld tot betaling van de admini-
stratiekosten aan de andere partij (art. 22, eerste lid en art. 36, eerste lid, Regle-
ment). In geval van een bindend advies kan deze partij in bijzondere gevallen ook 
worden veroordeeld om de door de Geschillencommissie begrote kosten van 
rechtsbijstand (tot een maximum van vijfmaal de administratiekosten) aan de 
andere partij te voldoen. Wordt de advocaat in het ongelijk gesteld, dan wordt 
deze veroordeeld een door de SGC vastgesteld bedrag aan de SGC te voldoen als 
bijdrage in de behandelingskosten (art. 22, eerste en tweede lid, Reglement). In 
geval van arbitrage wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kos-
ten van de arbitrage, waaronder begrepen de bovengenoemde administratiekos-
ten, het door de SGB vastgestelde honorarium en verschotten van de arbiters, de 
kosten van deskundigen en getuigen en de door de Geschillencommissie begrote 
kosten van rechtsbijstand van de andere partij (art. 36, tweede lid, Reglement). 
Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie staat geen hoger beroep open. 
Een arbitraal vonnis is bindend voor partijen met ingang van de dag waarop het is 
gewezen (art. 33 Reglement). Vernietiging van een bindend advies kan uitsluitend 
door het ter toetsing voor te leggen aan de gewone rechter binnen twee maanden 
na verzending van de uitspraak aan de partijen. De rechter zal het advies vernieti-
gen, indien het in verband met de inhoud of de wijze van totstandkoming in de 
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijIcheid en billijkheid onaan-
vaardbaar zou zijn om de andere partij aan het bindend advies te houden (art. 24 
Reglement). 
De uitspraak van de Geschillencommissie wordt schriftelijk aan de partijen 
medegedeeld. Ook de deken van de plaatselijke Orde waartoe de betrokken advo-
caat behoort, ontvangt de uitspraak. In geval van arbitrage wordt het arbitraal von-
nis gedeponeerd ter @riffle van de arrondissementsrechtbank (per i januari 2002 

de rechtbank). Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur bevat geen bepa-
ling over de termijn waarbinnen de Geschillencommissie uitspraak moet doen en 
de termijn waarbinnen de uitspraak moet zijn verzonden. 

1.5 	ONTWIKKELINGEN SINDS DE START VAN DE PILOT 

De pilot vindt plaats in zes arrondissementen: Leeuwarden, Groningen, Assen, 
Zwolle, Den Bosch en Maastricht. De dekens van deze pilot-arrondissementen 
hebben voor de start van de pilot alle kantoren in hun arrondissement aange-
schreven. Vervolgens zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor geinteres-
seerde kantoren. Bij de aanvang van het experiment (juni 1999) hadden zich in 
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deze arrondissementen ongeveer 70 kantoren aangemeld om op basis van vrij-
willigheid mee te doen. Twee jaar later (medio 2001) is het aantal deelnemende 
kantoorvestigingen opgelopen tot mo. Er doen nu ook een aantal kantoren in 
andere arrondissementen (Den Haag, Utrecht, Dordrecht, Haarlem, Breda) aan 
de pilot mee. 

De nieuwe deelnemers zijn onder andere geworven via de cursus `Klachten-
behandeling binnen het advocatenkantoor', die in alle arrondissementen wordt 
aangeboden. In deze cursus wordt behandeld hoe kantoren stapsgewijs een kan-
toorklachtprocedure conform de Klachten- en Geschillenregeling kunnen opzet-
ten. De cursus wordt gesubsidieerd door de NOvA en levert vier opleidingspun-
ten op. 
De NOvA heeft diverse andere activiteiten ontplooid om de Klachten- en Geschil-
lenregeling onder de aandacht van zowel advocaten als clienten te brengen. Er is 
een informatiepakket gemaakt voor geinteresseerde kantoren. In het Advocaten-
blad is herhaaldelijk aandacht besteed aan de regeling.i 7  Tijdens het najaarscon-
gres 2000, dat in het teken van `Zorg voor kwaliteit' stond, werd de regeling even-
eens belicht; alle deelnemers ontvingen bovendien een cd-rom met informatie. 
Op BalieNet is een informatierubriek over de regeling geopend. Ook clienten 
kunnen op de website van de Orde informatie over de regeling vinden; ze kunnen 
via deze website bovendien achterhalen of een advocatenkantoor deelneemt aan 
de Klachten- en Geschillenregeling. De Orde heeft daarnaast een publieksbro-
chure ('Problemen met uw advocaat') gemaakt. In de Consumentengids is een 
artikel over de pilot gepubliceerd. De website van de Consumentenbond geeft ook 
informatie over de Geschillencommissie Advocatuur en bevat een link naar de 
website van de Orde voor consumenten die een advocaat willen zoeken die aan de 
Klachten- en Geschillenregeling deelneemt. In de noordelijke pilot-arrondisse-
menten is ook in huis-aan-huisbladen publiciteit aan de regeling gegeven. 

In maart 2000 werd tijdens een evaluatiebijeenkomst met de dekens van de pilot-
arrondissementen vastgesteld, dat er nog geen enkel geschil aan de Geschillen-
commissie Advocatuur was voorgelegd. Afgesproken werd dat de pilotdekens 
zich ervoor zouden inzetten om ook klachten over niet-pilotkantoren door te 
geleiden naar de Geschillencommissie. Dat zou kunnen door middel van een 
zogenaamde akte van compromis, waarin beide partijen (advocaat en client) 
afspreken hun geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur voor te leggen. 
Op de jaarlijkse algemene dekendag in mei 2000 werd gesuggereerd dat de 
dekens in niet-pilot-arrondissementen hetzelfde zouden lcunnen doen. Naast de 
dekens van de pilot-arrondissementen verklaarden ook hun collega's van de 
arrondissementen Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht, Middelburg en 
Alkmaar zich expliciet bereid om klachten van clienten over advocaten zo moge-

• lijk door te geleiden naar de Geschillencommissie. 
Clienten van niet-pilotkantoren die zich rechtstreeks tot de Geschillencommissie 
wenden met een klacht over hun advocaat, worden door de commissie op deze 

17. Zie Advocatenblad, maart 1998, maart 1999, september 1999, mei 2000. 
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mogelijkheid gewezen: ze kunnen de deken verzoeken om te bemiddelen in de 
doorgeleiding van het geschil. Desgewenst ontvangen deze clienten zeff een akte 
van compromis van de Geschillencommissie, die ze dan ook zonder bemiddeling 
van de deken kunnen laten tekenen door de advocaat. 
Overigens is ook voor klachten die pilotkantoren betreffen, veelal een akte van 
compromis nodig, omdat de client vaak al voordat de regeling van start ging met 
de advocaat in zee is gegaan (en er dus niet voor de toepasselijlcheid van de rege-
ling is getekend). 
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2 	Probleemstelling, onderzoeksvragen en 
aanpak 

2.1 	iNLEIDING 

Klacht- en tuchtrecht komen veelal aan de orde in discussies over de lcwaliteit van 
de dienstverlening. Zo ook bij de advocatuur. Deze discussies worden meer en 
meer gevoerd vanuit een clientenoogpunt. Er zijn workshops en leergangen die 
adverteren met leuzen als 'optimale clientbenadering' en met cursusonderdelen 
als 'tevreden clienten centraal', `wat wil de client van u' en 'client als koning', 
waarin onder andere geleerd wordt om de taal van de client te spreken en om 
door clientgerichtheid clienttevredenheid te bewerkstelligen. In 2001 verscheen 
een Advocatendossier dat dient als handleiding bij de Kwaliteitstoets Rechtshulp, 
een onderdeel van het kwaliteitsprogramma dat de Stichting Kwaliteitszorginitia-
tieven Rechtsbijstand in samenwerking met de Orde inricht, waarin eveneens het 
contact met de client centraal staat.' 
Dit enthousiasme voor de belangen van de client, bleek ook al in hoofdstuk 
waarin wij signaleerden dat in het tuchtrecht in plaats van de beroepsgroep de 
rechtzoekenden centraal zijn komen te staan. Tuchtrecht is geen klachtrecht, 
maar het tuchtrecht van de advocatuur is in de loop der tijd wel verschoven in de 
richting van het klachtrecht. Mede daarom zijn de bevindingen van het onderha-
vige onderzoek naar de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur waar moge-
lijk vergeleken met die uit eerder verricht onderzoek naar de klachten bij de 
tuchtrechter. 2  Bovendien dient deze vergelijking ter beantwoording van de onder-
zoeksvraag of de nieuwe geschillenregeling tot een reductie van het aantal ldach-
ten bij de tuchtrechter heeft geleid. 

In het algemeen wordt veel onvrede over het gedrag van beroepsbeoefenaars niet 
bekend, doordat mensen berusten in hun problemen of eenvoudigweg een 
andere beroepsbeoefenaar zoeken. Uit onderzoek naar klachten over artsen, bij-
voorbeeld, blijkt dat als patienten een onplezierige ervaring hebben opgedaan 
met een arts zij deze arts alsnog trachten over te halen te doen wat zij willen. 3  
Nadat een of meerdere pogingen zijn ondernomen om tot een oplossing te 
komen en nadat deze op niets zijn uitgelopen, bespreken patienten de vervelende 
gebeurtenissen met hun partner en anderen en komen aldus tot een herziene 
interpretatie van de gebeurtenissen. Vervolgens overwegen zij wat te gaan doen. 
Meestal berusten zij in de situatie, maar soms zetten zij door. Het lijkt aanneme- 

1. Advocatendossier 15, Handleiding Kwaliteitstoets Rechtshulp 2001. 
2. Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1997. 
3. Verkruisen 1993. 
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lijk dat oak clienten van advocaten dit patroon vertonen, zij het dat gezien de 
andere relatie tussen patient en arts wellicht een jets grater deel van de ontevre-
den clienten over advocaten deze onvrede als klacht benoemen en laten registre-
ren. 
Het kwantitatief verloop van conflicten en dus oak van klachten, binnen een pro-
cedure wordt in de rechtssociologie vaak voorgesteld als een piramide. 4  Gewoon-
lijk zijn er meerdere acties en procedures voor dezelfde soort geschillen of klach-
ten mogelijk en dus zijn er als het ware meerdere toppen van een piramide naast 
elkaar. Uit een basis komen meerdere toppen voort: eigenlijk is het een heel heu-
vellandschap. Voor dit boek zijn vooral twee van deze toppen van belang: die van 
de Idachtbehandeling bij de tuchtrechter en die van de Idachtbehandeling via de 
nieuwe Klachten- en Geschillenregeling. Zij hebben, zoals schema 2.1 laat zien, 
als gemeenschappelijke basis alle onvrede over de advocatuur en alle uitingen 
van onvrede, dat wil zeggen alle ldachten over advocaten. De volgende laag 
bestaat uit alle Idachten die bekend zijn op de kantoren. Bij de tuchtrechtspraak 
wordt de laag onder de top gevormd door de klachten bij de Raden van Discipline 
en bestaat de hoogste top uit de klachten bij het Hof van Discipline. Bij de Mach-
ten- en Geschillenregeling wordt de top gevormd door de klachten bij de Geschil-
lencommissie. 

Schema 2.1: Pbamide van de klachtbehandeling 

Klachten bij 
Geschillencommissie 

Klachten bij dekens 

Klachten van clienten bij kantoren 

Klachten bij 
het Hof 

Klachten bij 
Raden van Discipline 

Klachten bij dekens 

Alle onvrede van clienten over advocaten 

In dit onderzoek gaat de aandacht uit naar de klachten bij de pilotkantoren en de 
klachten bij de Geschillencommissie. Uit de jaarverslagen van de Raden van Dis-
cipline en het Hof van Discipline, alsmede uit eerder onderzoek naar de tucht-
rechter is het aantal Idachten bij het Hof, de Raden en de dekens bekend. Oak 
over de wijze van klachtbehandeling en de waardering is gerapporteerd. Tot voor 

4. 	Miller & Sarat 1980-1981; Felstiner, Abel & Sarat 1981; Griffiths 1983; thicker 1991; Verkruisen 
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kort kon echter niets worden gezegd over de aantallen klachten op advocatenkan-
toren en de klachtbehandeling op de kantoren. Dankzij de Klachten- en Geschil-
lenregeling is het nu mogelijk om daar enig zicht op te lcrijgen, althans wat 
betreft de pilotkantoren. Deze regeling gaat er immers van uit dat alle ldachten 
worden geregistreerd. De basis van de piramide, alle onvrede van clienten over de 
advocatuur en alle uitingen van onvrede over advocaten (ldachten) blijven in dit 
onderzoek buiten beschouwing. 

Naast de vergelijking met eerder onderzoek naar de tuchtrechter zullen de resul-
taten waar mogelijk worden vergeleken met de bevindingen van evaluatieonder-
zoek van klachtprocedures in de zorgsector en met name naar de Geschillencom-
missie Ziekenhuizen. 5  Tot slot worden de bevindingen in verband gebracht met 
de overige literatuur over klachten, klachtprocedures en de waardering van kla-
gers en beklaagden van de klachtbehandeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld daar waar 
de bevindingen aansluiten bij algemene conclusies over de implementatie van 
klachtregelingen. 6  

2.2 	PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

De probleemstelling van het onderhavige onderzoek luidt: 
A. Hoe functioneert de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur? 
B. Hoe zijn de ervaringen op de kantoren, van klagers, beklaagden en andere 

betroldcen? 
C. Treedt er een reductie op van het aantal tuchtzaken ten gevolge van de instel-

ling van klachtfunctionarissen of -commissies en de Geschillencommissie 
Advocatuur? 

D. Zijn er uit de bevindingen aanbevelingen af te leiden voor de verdere vormge-
ving en voortzetting en/of voor toekomstige evaluaties van de regeling? 

Deze probleemstelling leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 
1. Welke advocatenkantoren nemen deel aan het experiment? 

Kenmerken als de grootte, de spreiding over de zes arrondissementen et 
cetera van de deelnemende kantoren worden in kaart gebracht en vergeleken 
met het landelijk patroon. Ook wordt nagegaan waarom deze kantoren bereid 
zijn tot deelname aan het experiment en wat de gepercipieerde kosten en 
baten ervan zijn. Tevens wordt onderzocht welke weerstanden er bestaan 
tegen de Klachten- en Geschillenregeling. 

2. Welke veranderingen met betrekking tot de behandeling van klachten zijn 
sinds de deelname aan het experiment bij de betreffende kantoren ingevoerd? 
Hoe wordt de Klachten- en Geschillenregeling geimplementeerd? 
Hoe vindt de interne klachtbehandeling nu plaats bij de deelnemende kanto-
ren? Hoe worden clienten op de hoogte gesteld van de bestaande klachtmoge-
lijlcheden? Welke brochures voor clienten worden gebruikt? Worden de 

5. Friele, De Ruiter, Van Wijmen & Legemaate 1999; Doornbos & Van Reijsen 2000. 
6. Bijvoorbeeld: Fernhout 2000. 
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voorbeelden van kantoorreglementen, klachtregistratieformulieren en kan-
toorbrochures zoals opgenomen in het 'Klachten- en Geschillenregeling 
Advocatuur informatiepakket kantoren' gebruikt? Welke afspraken zijn er met 
clienten gemaakt? Welke verschillen bestaan er op dit gebied tussen de kanto-
ren? 

3. Hoeveel en welk soon t klachten over advocaten betrokken bij het experiment 
zijn er geregistreerd en hoe werden deze klachten afgedaan? 
Hoeveel en welke soort klachten werden tot nu toe behandeld via de interne 
procedures en hoeveel en welke soort ldachten door de Geschillencommissie 
Advocatuur? Werd door de particuliere clienten gekozen voor arbitrage of voor 
bindend advies? Hoe is te verklaren dat de Geschillencommissie het eerste 
jaar geen klachten kreeg voorgelegd? 

4. Hoe ervaren en waarderen betrokkenen de klachtbehandeling door advocaten-
kantoren die deelnemen aan het experiment en door de Geschillencommissie 
Advocatuur? 
Het gaat hierbij om de ervaringen en meningen van de klagers, de beklaag-
den, de klachtfunctionarissen en de dekens (en indien inmiddels relevant, van 
de leden van de Geschillencommissie). Tevens kan gevraagd worden naar sug-
gesties voor verbetering van de regeling. 

5. Zijn er verschillen in de waardering van de klachtbehandeling door de 
Geschillencommissie en de traditionele klachtprocedure via de dekens en de 
Raden van Discipline? 

6. In hoeverre leidt de Klachten- en Geschillenregeling tot een reductie van het 
aantal tuchtzaken en tot een reductie van het aantal begrotingsprocedures bij 
de Raden van Toezicht? 
Is het aantal klachten bij de tuchtrechter van de deelnemende kantoren 
gedaald sinds de deelname? En is het aantal begrotingsprocedures bij de 
Raden van Toezicht gedaald? 

2.3 	ONDERZOEKSAANPAK 

Het onderzoek besiaat uit verschillende deelonderzoeken, gericht op respectieve-
lijk (klachtfunctionarissen van) deelnemende en niet deelnemende kantoren, Ida-
gers en beklaagden, de dekens en de (leden van de) Geschillencommissie. Gege-
yens zijn verzameld door middel van enquetes, (telefonische) interviews, 
observaties, dossieronderzoek en door analyse van reeds bestaand cijfermateriaal. 

Naar de klachtfunctionarissen van 89 advocatenkantoren (of kantoorvestigingen) 
die volgens de NOvA deelnemen aan het experiment, is een postenquete ver-
stuurd over de ervaringen die men tot nog toe opdeed met het experiment (motie-
ven voor deelname, veranderingen die werden ingevoerd, kosten daarvan voor 
het kantoor, aantal en aard van de klachten die bij het kantoor werden ingediend, 
afdoening van deze klachten, waardering experiment). Aan alle kantoren is 
tevens gevraagd om documentatie (interne klachtreglementen, registratiesyste-
men en voorlichtingsmateriaal). Drie kantoren lieten weten dat ze niet meer aan 
de pilot deelnemen en eveneens drie kantoren deelden mee nog niet te zijn 
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begonnen met het experiment. Van de resterende 83 kantoren hebben 33 kanto-
ren (met 35 vestigingen) de schriftelijke enquete ingevuld. Dit betekent een res-
pons van veertig procent (zie voor verdere gegevens over de respons bijlage II). 

Met acht advocaten van kantoren die niet deelnemen aan het experiment zijn 
telefonische interviews gehouden. Gevraagd is naar hun beeld van het experi-
ment, hun motieven om (nog) niet mee te doen en hun bereidheid tot aansluiting 
bij de Geschillencommissie. 

Aan alle pilotkantoren is gevraagd of ze ten behoeve van het onderzoek vragen-
lijsten wilden verspreiden onder clienten en advocaten die betrolcken zijn 
geweest bij een klacht of geschil. 
Om de ervaringen van klagers met de Geschillencommissie en de klachtregeling 
op de advocatenkantoren te kunnen vergelijken met de ervaringen van klagers die 
de traditionele weg via de deken en de Raad van Discipline hebben bewandeld, 
komen de enquetevragen voor een groot deel overeen met de vragen van de eer-
der onder klagers over de advocatuur gehouden enquete. 7  Onder andere zijn vra-
gen gesteld over de aard van de klacht, de mate van tevredenheid over de wijze 
waarop men is ingelicht over de klachtprocedure, de mate van tevredenheid over 
de wijze waarop de klacht is behandeld en de waardering van het tempo waarin 
de ldacht werd behandeld. Slechts vijf kantoren lieten weten bereid te zijn deze 
vragenlijsten te verspreiden. 
In totaal zijn er 28 vragenlijsten aan clienten en eveneens 28 aan advocaten ver-
stuurd. Hiervan zijn er slechts vijf, een van een client en vier van advocaten, inge-
vuld teruggestuurd. 

Alle dekens in de zes arrondissementen met een pilotproject zijn geInterviewd. 
Gevraagd is onder meer hoe zij te werk zijn gegaan bij de introductie van de pilot 
en naar de wijze waarop klachten over advocaten van kantoren die deelnemen 
aan het experiment, worden afgedaan: in hoeverre zijn deze klachten, als ze bij de 
deken binnenkomen, ook al aan de klachtcommissie of -functionaris van het 
betreffende kantoor voorgelegd; in hoeverre en aan de hand van welke criteria, 
bepaalt de deken of de klacht via de traditionele weg van het tuchtrecht of de 
nieuwe Klachten- en Geschillenregeling moet worden afgedaan? Daarnaast is 
nog een telefonisch vraaggesprek gevoerd met een van de plaatselijk dekens van 
een arrondissement buiten de pilot. 

Bij de Geschillencommissie hebben de onderzoekers de behandeling ter zitting 
van twee zaken bijgewoond en zijn alle dossiers bestudeerd. Bovendien hebben 
alle klagers en beklaagden een postenquete ontvangen. Hiervan zijn er achttien 
door clienten en zeven door advocaten ingevuld. 

Via de enquete onder deelnemende kantoren, bij de dekens, de Nederlandse 
Orde van Advocaten en de Geschillencommissie Advocatuur zijn cijfers over 

7. 	Zie Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1997, p. 131-140. 
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klachten over advocaten van deelnemende kantoren verzameld. Gepoogd is 
cijfers over de aard van deze klachten (declaraties, geleverde diensten, schade-
claims), wijze van behandeling, behandelingsduur en uitkomst van de klachtbe-
handeling te verkrijgen. Bij de analyse van het verkregen cijfermateriaal is 
speciale aandacht besteed aan de vraag in hoeverre de Klachten- en Geschillen-
regeling tot een reductie van het aantal tuchtzaken leidt. 
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3 	Dee!name aan de pilot 

3.1 	iNLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de deelname aan de pilot Klachten- en Geschillenregeling 
Advocatuur beschreven. Eerst worden cijfers over de deelname van kantoren en 
advocaten in de verschillende pilot-arrondissementen gepresenteerd. Vervolgens 
proberen we na te gaan, wat voor kantoren deelnemen aan de pilot. Gaat het om 
een brede doorsnede, of om een selectieve groep kantoren? Indien het laatste het 
geval is, om wat voor selectie gaat het dan? Een van de doelstellingen van de 
Klachten- en Geschillenregeling is het aantal tuchtzaken te reduceren. Voor de 
evaluatie van de pilot is het daarom met name van belang om te weten of kanto-
ren die een relatief hoog risico lopen op een tuchtklacht, niet of juist wel in het 
experiment zijn vertegenwoordigd. Daarna worden de motieven van kantoren om 
al dan niet deel te nemen aan de pilot, beschreven. Ten slotte gaan we in op de 
uitval die gedurende de looptijd van de pilot is opgetreden: waarom neemt een 
aantal kantoren niet meer deel? 

3.2 	DEELNAME AAN DE PILOT 

De pilot wordt in zes arrondissementen gehouden: Leeuwarden, Groningen, 
Assen, Zwolle, Den Bosch en Maastricht. De arrondissementen met de grootste 
aantallen advocaten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) nemen niet aan de pilot 
deel; enkele kleine arrondissementen (Leeuwarden, Assen) doen wel mee. De 
gemiddelde omvang van de pilot-arrondissementen ligt daardoor ruim onder het 
landelijk gemiddelde. 

De deelname van kantoren verschilt per arrondissement. Bij de start van de pilot 
(juni 1999) hadden zich 70 kantoren met in totaal 566 advocaten aangemeld. 
Ruim de helft van deze kantoren was gevestigd in de twee zuidelijke pilot-arron-
dissementen (Den Bosch en Maastricht). Na de start van de pilot hebben zich 
enerzijds nieuwe kantoren aangemeld, anderzijds heeft zich een (kleiner) aantal 
kantoren afgemeld. Onder de nieuwe deelnemers zijn relatief veel kleine kanto-
ren. Een deel van de nieuwe deelnemers is buiten de pilot-arrondissementen 
gevestigd. 

Bijna twee jaar na de start van de pilot (april 2001) is de stand van zaken als volgt 
(zie tabel 3.1). Er nemen 87 kantorenl deel, waarvan 76 in de pilot-arrondissemen- 
ten. Een aantal kantoren neemt deel met meerdere vestigingen. Het totale aantal 

1. 	Waar kantoren met vestigingen in verschillende arrondissementen meedoen, zijn die vestigin- 
gen ieder apart geteld. 
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Tabel 3.1: Dee!name aan pilot 

arrondissement 	aantal 	aantal deeb aantal 	als 	 aantal 	als 

pilot- 	nemende 	pilot- 	percentage 	deelnemende percentage 

kantoren 	advocaten 	kantoren') 	van het 	achrocaten 	van het 

bij start 	bij start pilot april 2001 	totaal 	april 2001 	totaal 

pilot 	 aantal 	 aantal 

kantoren 4 	 advocaten31  

Maastricht 	 23 	131 	27 	21% 	146 	41% 

Den Bosch 	 14 	193 	23 	14% 	192 	31% 

Zwolle 	 11 	110 	14 	17% 	116 	41% 

Leeuwarden 	 7 	 45 	11 	20% 	 65 	38% 

Groningen 	 8 	 45 	 5 	6% 	 23 	10% 

Assen 	 7 	42 	 8 	16% 	 44 	31% 

subtotaal 	70 	566 	88 	16% 	586 	32% 

Roermond 	 3 	 23 

Dordrecht 	 2 	 26 

Den Haag 	 2 	 14 

Breda 	 1 	 10 

Haarlem 	 1 	 6 

Utrecht 	 1 	 2 
Zutphen 	 1 	 5 

1) Alle deelnemende kantoorvestigingen zijn afzonderlijk geteld. 
2) Alle kantoorvestigingen zijn afzonderlijk geteld. 
3) Niet meegeteld zijn (advocaten werkzaam bij) Bureaus voor Rechtshulp en bedrijfsjuristen die tevens advocaat 

zijn, omdat onder deze categorieen ook niet (actief) geworven is voor deelname aan de pilot. De Bureaus voor 
Rechtshulp zijn wel in kennis gesteld van het bestaan van het experiment. Voor bedrijfsjuristen geldt dat hun 

werkgever sevens hun enige client is. De Klachten- en Geschillenregeling is daarom voor hen niet relevant. 

deelnemende lcantoorvestigingen bedraagt 99. Opmerkelijk is dat een aantal lcan-
toren met meerdere vestigingen slechts een deel van die vestigingen heeft aange-
meld voor de pilot; andere vestigingen nemen niet deel. Doordat enkele grote 
kantoren zich hebben teruggetrokken, is het aantal deelnemende advocaten in de 
pilot-arrondissementen (586) niet veel groter dan bij de aanvang van de pilot. Het 
totale aantal deelnemende advocaten (in en buiten de pilot-arrondissementen) 
bedraagt 672. 
Ruim de helft van de deelnemende kantoren is gevestigd in de twee zuidelijke 
pilot-arrondissementen. De relatieve deelname is het hoogst in Maastricht en 
Leeuwarden, waar een op de vijf kantoorvestigingen meedoet, en het laagst in 
Groningen, waar nog slechts een op de vijftien kantoorvestigingen meedoet. Kij-
ken we naar het aantal advocaten, dan is de relatieve deelname het hoogst in 
Maastricht, Zwolle en Leeuwarden, waar zo'n 40% van de advocaten werkzaam is 
bij een pilotkantoor. Daarna volgen Assen en Den Bosch met ongeveer 30% deel-
nemende advocaten. In het arrondissement Groningen neemt een beduidend 
lager percentage advocaten (io%) aan de pilot deel. In dit arrondissement zijn 
relatief veel kantoren (3 van de 8) afgevallen, terwijI zich geen nieuwe deelnemers 
hebben aangemeld. 
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Er nemen elf kantoren deel die niet in een pilot-arrondissement gevestigd zijn; 
drie van deze kantoren maken deel uit van een kantoor dat ook een vestiging in 
een pilot-arrondissement heeft. 

3.3 	KEN MERKEN DEELNEMENDE KANTOREN 

Voor de evaluatie van de pilot is het van belang om te weten wat voor kantoren 
deelnemen aan de pilot. Gaat het om een brede doorsnede, of om een selectieve 
groep kantoren? Indien het laatste het geval is, om wat voor selectie gaat het dan? 
Een van de doelstellingen van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is 
het aantal tuchtzaken te reduceren. Daarom is het in het bijzonder van belang om 
te weten of kantoren die een relatief hoog risico lopen op een tuchtklacht, niet of 
juist wel in het experiment zijn vertegenwoordigd. 

Uit eerder onderzoek naar klachten die aan de advocatentuchtrechter worden 
voorgelegd, is bekend, dat relatief veel klachten kleine kantoren betreffen; over 
grote kantoren wordt minder geklaagd. Jaarlijks komt gemiddeld slechts een op 
de 30 advocaten in aanraking met de tuchtrechter; 2  een klein aantal advocaten 
moet zich echter herhaaldelijk voor de tuchtrechter verantwoorden. 3  Wat de Ida-
gers betreft, weten we, dat het vooral particuliere clienten zijn die klachten indie-
nen.4  Dat betekent dat kantoren die vooral (vaste) zakelijke clienten hebben, min-
der kans lopen op een klacht dan kantoren die overwegend voor (eenmalige) 
particuliere clienten werken. Waarschijnlijk worden er mede daarom ook relatief 
meer klachten tegen kleine dan tegen grote kantoren ingediend. 

Omvang van de deelnemende kantoren 
Het is duidelijk dat deelname aan de pilot, in ieder geval wat het kenmerk kan-
tooromvang betreft, selectief is. Het deelnamepercentage varieert met de omvang 
van het kantoor (zie tabel 3.2). Van het totale aantal kantoorvestigingen in de 
pilot-arrondissementen doet 16% mee aan de pilot. Van de vestigingen met een 
of twee advocaten doet slechts 6% mee. Van de vestigingen met drie advocaten 
doet 13% mee, van de vestigingen met vier advocaten 20% en van de vestigingen 
met vijf advocaten 25%. Bij de middelgrote kantoren (6 tot 20 advocaten) ligt het 
deelnamepercentage met ruim 6o% het hoogst. Bij de grote kantoren (meer dan 
20 advocaten) ligt het deelnamepercentage juist onder het gemiddelde. 
Alleen in het arrondissement Maastricht ligt het deelnamepercentage onder de 
kleine kantoren fors hoger dan het gemiddelde: van de eenmanskantoren neemt 

2. Berekend door Doornbos & De Groot-van Leeuwen (1997, P.  73), op basis van cijfers over ldach-
ten bij de Raden van Discipline in de periode januari 1992 — juli 1995. 

3. Doornbos & De Groot-van Leeuwen onderzochten hoeveel advocaten zich in de periode januari 
1992 — juli 1995 voor de Raden van Discipline moesten verantwoorden. Voor 78% van de advo-
caten was de gang naar de tuchtrechter in de onderzochte periode van 3,5 jaar een eenmalige 
gang; 15% moest zich twee keer verantwoorden; 4% drie keer en 3% meer dan drie keer. Naar-
mate advocaten vaker voor de tuchtrechter verschenen, nam het percentage gegrond bevonden 
ldachten toe. Zie Doombos & De Groot-van Leeuwen 1997, p. 73-74. 

4. Zie Doombos & De Groot-van Leeuwen 1997, p. 86. 
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Tabel 3.2: Dee!name aan pilot, naar omvang kantoorvestiging (pilot-arrondissementen) 

omvang vestiging 	aanted 	 °antisl advocaten 	totaal aantal vestigingen 	deelname- 
(aantal advocaten) deelnemende 	werkzaam bij den van deze omvang in de 	percentage 

vestigingen van 	vestiging 	 pilot-arrondissementen 
deze °inning 

1 	 15 1) 	 15 	 237 	 6% 

2-5 	 31 	 108 	 245 	 13% 

6-20 	 41 	 427 	 67 	 61% 

>20 	 1 	 36 	 7 	 14% 

Totaal 

1) Drie van de vijftien deelnemende eenmanspralctijken maken deel uit van een kantoor met meerdere vestigingen. 

hier 13% aan de pilot deel, van de kantoren met twee tot vijf advocaten zo%. In dit 
arrondissement heeft de deken gericht een aantal kleine kantoren benaderd met 
het verzoek aan de pilot mee te doen. In het arrondissement Groningen valt op 
dat ook onder de middelgrote kantoren het deelnamepercentage zeer laag is 
(13%). In alle overige pilot-arrondissementen doen de meeste (rond tweederde) 
van de middelgrote kantoren wel mee. 

In de interviews met dekens van pilot-arrondissementen hebben we onder 
andere gevraagd naar hun beeld van de deelnemende kantoren. Alle dekens 
bevestigden dat kleine kantoren relatief weinig meedoen. De meeste dekens 
gaven als verklaring dat het voor kleine kantoren en met name voor eenmanskan-
toren, lastig is een kantoorklachtregeling in te voeren. Samenwerken met een 
ander kantoor is niet zonder meer aantrekkelijk, het betekent immers dat je 'een 
ander in je mand met vuile was moet laten kijken', zoals een van de dekens het 
formuleert. 
Een andere verklaring voor de relatief geringe deelname van kleine kantoren zou 
kunnen zijn, dat bij de werving van kantoren voor de pilot voorop stond dat 
zoveel mogelijk advocaten in de pilot vertegenwoordigd moesten zijn. Net  was 
daarom het meest efficient, de grotere kantoren het eerst te benaderen. Alleen de 
deken van Maastricht vertelde voor de start van de pilot gericht ook een aantal 
kleine kantoren te hebben benaderd en daarbij te hebben gelet op mogelijkheden 
voor samenwerking. In Maastricht ligt het deelnamepercentage onder kleine kan-
toren als gezegd beduidend hoger dan in de andere pilot-arrondissementen. Niet-
temin constateerde ook de Maastrichtse deken dat met name kleine kantoren 
'moeilijk over de brug' te krijgen zijn. Hij heeft de indruk dat sommige het ook 
'wel makkelijk vinden als de deken alle klachtopvang doet'. 
Bij de start van de pilot is dus in de meeste arrondissementen niet gericht onder 
kleine kantoren geworven. Dat is opmerkelijk, omdat de meeste dekens wel expli-
ciet opmerken dat ze zelden ldachten krijgen over de grotere kantoren in hun 
arrondissement. Het is een — overigens beperkt — aantal kleine kantoren dat voor 
relatief veel ldachten zorgt. Er worden wel pogingen ondernomen om, nu de pilot 
loopt, meer kleine kantoren tot deelname te bewegen. Fen deken vertelde bijvoor- 
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beeld dat hij ieder kantoor waarover hij een klacht binnenkrijgt, adviseert om aan 
de Klachten- en Geschillenregeling mee te doen (dit doen meer dekens). Kleine 
kantoren raadt hij daarbij aan om een collega in te schakelen. Zijn ervaring is dat 
de weerstand daartegen iets geringer is nu eenpitters een meetekenend advocaat 
van een ander kantoor nodig hebben voor betalingen van hun derdengeldenreke-
ning. Hij raadt de eenmanskantoren aan diezelfde advocaat ook in te schakelen 
voor de ldachtbehandeling. Verder worden in alle pilot-arrondissementen (en ook 
in andere arrondissementen) cursussen kantoorklachtbehandeling aangeboden. 
Aan deze cursussen nemen relatief veel kleine kantoren deel. De kantoren die 
deze cursus hebben gevolgd, worden door de deken of vanuit het bureau van de 
Orde benaderd met de vraag of ze zich bij de pilot willen aansluiten. 5  
Ook de grote kantoren (met meer dan 20 advocaten) blijken, op een enkele uit-
zondering na, niet aan de pilot mee te doen. Een van de dekens gaf als verklaring, 
dat deze kantoren een sterk commerciele inslag hebben en heel goed kijken waar 
ze hun tijd aan besteden: de pilot kost hun simpelweg te veel tijd. Bovendien is 
voor deze kantoren — die vaak al iets van een klachtregeling hebben en die in 
ieder geval meer mogelijkheden dan ldeine kantoren hebben om klachten intern 
op te lossen — de meerwaarde van de regeling minder groot. Deze laatste verkla-
ring werd door andere dekens onderschreven. Ze wezen er bovendien op, dat ze 
zelf ook zelden klachten ontvangen over deze kantoren. 

In hoeverre zijn kantoren waarover relatief veel (tucht)klachten worden inge-
diend, in het experiment vertegenwoordigd? 

De dekens zijn vrijwel unaniem van mening dat de deelname aan de pilot ook op 
een ander punt selectief is: juist advocaten(kantoren) waarover relatief veel 
geklaagd wordt, doen niet aan de pilot mee: 

'De echte brokkenmakers melden zich niet aan.' 

`Kantoren die regelmatig klachten hebben, doen niet mee. Die vinden het alle-
maal belachelijk en zeggen dat de regeling klachten aantrelct.' 

'De betere kantoren hebben geen probleem met het invoeren van deze rege-
ling. (...) Het zijn de mindere kantoren die juist niet meedoen.' 

'Het meeste werk heb ik van een klein aantal advocaten of kantoren. Advoca-
ten die langs het randje lopen, die in de bejegening van clienten steken laten 
vallen. En dat zijn nou juist niet de advocaten en kantoren die vooraan staan 
om aan een dergelijke regeling mee te doen.' 

'Het zijn kantoren die ontvankelijk zijn voor dit soort zaken, met de tijd mee 
willen gaan, serieus met het vak bezig zijn, die meedoen.' 

5. 	De cursus wordt door de NOvA gesubsidieerd en levert vier opleidingspunten op. 
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'Ik denk dater in mijn arrondissement vijf kantoren of advocaten zijn die voor 
meer dan de helft van mijn klachten- en geschillenwerk zorgen. Zitten die in 
de pilot? Eentje we!.' 

De meeste dekens van pilot-arrondissementen proberen overigens wel om de 
Klachten- en Geschillenregeling onder de aandacht te brengen van kantoren 
waarover ze klachten ontvangen. 

In de enquete onder pilotkantoren hebben we de kantoren gevraagd om op te 
geven hoeveel klachten in de jaren 1996-2000 tegen hen werden ingediend bij 
onder meer de deken, Raad van Toezicht en Raad van Discipline. Deze vraag 
werd door 25 van de 33 kantoren die onze vragenlijst invulden, beantwoord. Bij 
die 25 kantoren waren in totaal 207 advocaten werkzaam. De 25 kantoren gaven 
op dat ze in de drie jaren voorafgaand aan de pilot (1996-1998) tezamen 26 
klachten bij de deken hadden gehad, oftewel een klacht per acht advocaten. We 
hebben de dekens in de pilot-arrondissementen gevraagd om op te geven hoeveel 
klachten zij in dezelfde jaren ontvingen. Gemiddeld ontvingen de dekens in deze 
drie jaren tezamen bijna &en klacht per advocaat. Mogelijk hebben de kantoren 
zelf alleen de klachten geteld die door eigen clienten werden ingediend, terwin in 
de opgaven van de dekens ook klachten zijn meegeteld die door anderen (bijvoor-
beeld wederpartijen, andere advocaten) werden ingediend. Ook als rekening 
wordt gehouden met die mogelijIcheid, kan worden geconcludeerd dat tegen de 
pilotkantoren relatief weinig klachten werden ingediend. Dit geldt niet alleen 
voor klachten bij de dekens, maar ook voor klachten bij de Raden van Discipline. 
De 25 pilotkantoren (207 advocaten) hadden naar eigen opgave in de jaren '996-
1998 tezamen zes klachten bij de Raad van Discipline gehad, oftewel een klacht 
per 35 advocaten. Vanuit de pilot-arrondissementen werd in deze periode gemid-
deld bijna een klacht per vier advocaten naar de Raad van Discipline doorgeleid. 6  

3.4 MOTIEVEN VOOR EN TEGEN DEELNAME AAN DE PILOT 

Redenen en motieven voor deelname 
In de schriftelijke enquete onder pilotkantoren hebben we een aantal vragen 
gesteld over de motieven van de kantoren om deel te nemen aan de pilot. 

Op de vraag wat de belangrijkste redenen waren om aan de pilot mee te doen, 
antwoordden de kantoren verschillend. De meest genoemde reden is dat de 
Klachten- en Geschillenregeling tot verbetering van de kwaliteit van de dienstver-
lening kan leiden. lien (middelgroot) kantoor geeft als toelichting dat het een 

6. 	In een eerder onderzoek rekenden Doornbos & De Groot-van Leeuwen uit, dat jaarlijks een op 
de 30 advocaten in Nederland voor de Raad van Discipline moet verschijnen (Doornbos 8c De 
Groot-van Leeuwen 1997, p. 73). Deze berekening was gebaseerd op gegevens over uitspraken 
van de Raden van Discipline in de periode januari 1992 tot juli 1995; daarbij werden advocaten 
tegen wie meerdere klachten werden ingediend, slechts een keer meegeteld. In totaal werden in 
de onderzochte periode van 3,5 jaar 1300 klachten tegen 8000 advocaten ingediend, oftewel 
gemiddeld een klacht per 6 advocaten. 
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`beter inzicht in de relatie client-advocaat' denkt te verkrijgen; een ander (even-
eens middelgroot) kantoor verwacht een `betere interne controle op klachten' te 
verkrijgen; weer een ander kantoor verwacht van de regeling `meer zicht op wat 
de klant beweegt'. Diverse kantoren geven aan dat de regeling past in hun streven 
naar klantvriendelijlcheid; een kantoor spreekt van `maximalisering van de rechts-
bij stand'. Verschillende kantoren hopen in geval van een klacht de relatie met de 
client te kunnen behouden. Andere kantoren noemen de regeling `een goede 
methode om conflicten te voorkomen of beheersen'. Fen reden die ook wel wordt 
genoemd, is dat de regeling past in het streven naar professionalisering. Enkele 
kantoren antwoorden eenvoudigweg dat de regeling 'past in deze tijd'. 
Een aantal kantoren refereert meer of minder expliciet aan nadelen van het tucht-
recht. Een kantoor noemt de `tuchtrechter zelden tot nooit bevredigend, niet voor 
de klager en niet voor de advocaat'. Volgens een ander (eenmans)kantoor is het 
`zowel voor de Orde (deken, Raad van Toezicht) als voor mezelf als voor de klant 
prettiger om op deze manier met de (overigens zeer incidentele) ldachten om te 
gaan'. Een kantoor ziet de regeling als een mogelijkheid om tuchtzaken te voor-
komen. Een ander kantoor schrijft dat de regeling 'het idee dat advocaten het alle-
maal onderling bedisselen' kan tegengaan. Weer een ander kantoor noemt de 
Klachten- en Geschillenregeling `beter voor de klant (makkelijker) en beter voor 
de advocaat (meer discipline, declaratie kunnen indienen bij commissie)'. Dit 
laatste kantoor refereert als enige aan de mogelijkheid die de Klachten- en 
Geschillenregeling biedt om onbetaalde declaraties ter incasso aan de Geschillen-
commissie Advocatuur voor te leggen. Een kantoor tenslotte schrijft mee te doen 
aan de pilot `teneinde duidelijkheid te geven aan de client omtrent de verschil-
lende procedures die konden c.q. kunnen worden gevoerd en die nu "in een pak-
ket" worden aangeboden'. 
Er zijn ook kantoren die met minder uitgesproken verwachtingen aan het experi-
ment lijken te zijn begonnen. Diverse kantoren geven als belangrijkste reden om 
mee te doen op, dat de deken of de Orde hiertoe opriep of verzocht. Enkele kanto-
ren wilden `een bijdrage aan het experiment leveren'. Een paar kantoren schrij-
ven dat een van de maten destijds (bij de start van het experiment) deken of lid 
van de Raad van Toezicht was en het goede voorbeeld wilde geven. Een kantoor, 
tenslotte, lijkt uitgesproken sceptisch aan het experiment te zijn begonnen; op de 
vraag naar de belangrijkste reden om mee te doen antwoordt dit kantoor kortweg: 
'benefit of the doubt'. 

We hebben de pilotkantoren daarnaast gevraagd om voor een aantal motieven of 
doelstellingen aan te geven hoeveel belang ze aan dat motief of die doelstelling 
hechtten. In tabel 3.3 worden de antwoorden van de kantoren samengevat. 

27 



Tabel 3.3: Belang van een aantal motieven en doelstellingen 

verbetering kwaliteit dienstverlening (n = 31) 	 23 	 6 	2 

behoud en verbetering relatie met clienten (n — 32) 	 18 	 8 	6 

clienten een alternatief voor het tuchtrecht bieden (n = 32) 	 17 	11 	4 

clienten een snelle procedure bieden (n — 32) 	 16 	11 	5 

clienten een laagdrempelige procedure bieden (n = 31) 	 15 	11 	5 

standaardisering klachtbehandeling (n = 32) 	 9 	16 	7 

vermindering aantal tuchtzaken (n = 31) 	 7 	 9 	15 

Ceschillencommissie neemt ook incassoverzoeken in 	 5 	12 	14 

behandeling (n = 31) 

Verbetering van de Icwaliteit van de dienstverlening Icwam ook bij deze vraag als 
belangrijkste motief naar voren: 23 kantoren gaven aan dit motief 'zeer belang-
rijk' te vinden; zes kantoren vonden het 'enigszins belangrijk'; slechts twee kanto-
ren vonden het 'niet belangrijk'. Behoud en verbetering van relaties met clienten 
werd ook belangrijk gevonden: achttien kantoren gaven aan dit motief 'zeer 
belangrijk' te vinden; acht kantoren vonden het 'enigszins belangrijk'; zes kanto-
ren vonden het 'niet belangrijk'. 
Daarnaast vonden de meeste kantoren het belangrijk clienten een alternatief voor 
het tuchtrecht te bieden: zeventien kantoren noemden dit motief 'zeer belang-
rijk'; elf kantoren vonden het 'enigszins belangrijk'; vier kantoren vonden het 
'niet belangrijk'. Clienten een snelle procedure bieden, werd bijna even belang-
rijk gevonden; clienten een laagdrempelige procedure bieden, werd jets minder 
belangrijk gevonden. 
Standaardisering van de klachtbehandeling bleek een minder belangrijk motief te 
zijn: negen kantoren gaven aan dit motief 'zeer belangrijk' te vinden; zestien kan-
toren vonden het 'enigszins belangrijk'; zeven kantoren vonden het 'niet belang-
rijk'. 
Opmerkelijk is dat twee andere motieven of doelstellingen nog minder belangrijk 
werden gevonden. Vermindering van het aantal tuchtzaken werd door slechts 
zeven kantoren 'zeer belangrijk' gevonden; negen kantoren vonden dit motief 
'enigszins belangrijk' en maar liefst vijftien kantoren vonden het 'niet belangrijk'. 
Oat de Geschillencommissie ook incassoverzoeken van advocaten in behandeling 
neemt, werd door slechts vijf kantoren 'zeer belangrijk' gevonden; twaalf kanto-
ren vonden dit motief 'enigszins belangrijk' en veertien kantoren vonden het `niet 
belangrijk'. Een van de kantoren die vermindering van het aantal tuchtzaken niet 
belangrijk vond, gaf overigens als toelichting: '[bij deze vraag] geven wij aan dat 
wij clienten graag een altematief voor het tuchtrecht bieden en dat dus zeer 
belangrijk vinden, terwijl wij tegelijkertijd aangeven dat wij vermindering van het 
aantal tuchtzaken niet belangrijk vinden. Dat laatste is, omdat wij nog nimmer 
geconfronteerd zijn met een tuchtzaak.' Mogelijk geldt dit ook voor andere pilot-
kantoren. 
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Er bestaan geen grote verschillen tussen de motieven van kleine en grotere kanto-
ren. Vooral kleine kantoren vinden het `zeer belangrijk' clienten een alternatief 
voor het tuchtrecht en een snelle en laagdrempelige procedure te bieden. Grotere 
kantoren noemen deze motieven vaker `enigszins belangrijk'. Afgezien hiervan 
lopen de motieven van kleine en grotere kantoren nauwelijks uiteen. 

Redenen en motieven om niet mee te doen 
In de schriftelijke enquete onder pilotkantoren is ook gevraagd, of er binnen het 
kantoor weerstanden bestonden tegen deelname aan de pilot. De overgrote meer-
derheid (26 van de 33) van de pilotkantoren beantwoordde deze vraag met 'nee'. 
Binnen zeven kantoren — alle van middelgrote omvang — bestonden wel weerstan-
den. Die weerstanden waren van verschillende aard. Vaak werd gevreesd dat de 
regeling ldachten zou uitlokken. Daarnaast bestond de vrees dat de regeling te veel 
werk met zich zou brengen. Een kantoor omschrijft de weerstanden als volgt: 'de 
regeling is te bureaucratisch; men kan zelf z'n eigen ldachten wel oplossen'. Een 
ander kantoor geeft de volgende typering: `er wordt weinig geklaagd en dan nog 
veel door querulanten; de regeling is te zwaar voor wat het is'. Bij een kantoor, ten 
slotte, bestond de vrees dat de regeling `argwaan bij clienten zou weldcen'. 

De vraag naar eventuele weerstanden tegen de regeling hebben we niet alleen in 
de schriftelijke enquete onder pilotkantoren gesteld. We hebben korte telefoni-
sche vraaggesprekken gehouden met enkele pilotkantoren die aangaven dat ze de 
vragenlijst niet konden invullen, omdat ze in feite nog niet of niet meer deelna-
men aan de pilot. In deze telefonische vraaggespreldcen werden grotendeels 
dezelfde weerstanden en bezwaren genoemd als in de schriftelijke enquete. Ter 
illustratie laten we een respondent aan het woord: 

'De meningen waren verdeeld. Wij gaan in belangrijke kwesties uit van con-
sensus. Daarom besloten we al in een vroeg stadium om toch niet mee te 
doen. Een argument was dat het kantoor weinig klachten had en er dus geen 
behoefte was aan zo'n regeling. Ik vond dat zelf geen sterk argument. je weet 
immers niet of er clienten zijn die niet klagen maar wel een klacht hebben, 
daar zou je door deelname aan de pilot misschien inzicht in lcunnen krijgen. 
(...) Men vond het verder te officielerig, te ambtenaarachtig, niet stroken met 
de vertrouwensrelatie die er tussen advocaat en client moet bestaan. Men 
vond het ook te veel werk, je moet formulieren invullen enzovoort.' 

Dezelfde respondent noemde ook een bezwaar dat in de schriftelijke enquete niet 
expliciet werd genoemd: 

'Het grootste bezwaar was: je gaat je diensten verlenen, dat is een vertrou-
wenskwestie. En dan moet je in het eerste gesprek al beginnen over wat je 
gaat doen als het misloopt. De client hoeft weliswaar niet meteen zijn handte-
kening te zetten, hij krijgt de opdrachtbevestiging mee of die wordt nage-
stuurd, maar... Ik vond dat zelf ook wel een bezwaar.' 
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Een andere respondent noemde als een van de redenen waarom zijn kantoor de 
regeling 'nog niet integraal gelmplementeerd' had, dat binnen het kantoor zowel 
accountants als advocaten werkzaam zijn: 

We hebben ook telefonische interviews gehouden met kantoren die in een pilot-
arrondissement gevestigd zijn maar niet meedoen aan de pilot. In totaal zijn acht 
van dergelijke vraaggesprelcken gevoerd. Een van de interviewvragen was of het 
kantoor heeft overwogen om mee te doen aan de pilot, en zo ja, waarom het heeft 
besloten van niet. Een respondent antwoordde dat zijn kantoor niet alleen had 
overwogen maar ook had besloten om mee te doen; het was er alleen nog niet van 
gekomen. Twee respondenten antwoordden dat ze nog overwogen om mee te 
doen. Fen vierde respondent kon zich niet herinneren dat er op het kantoor over 
gesproken was, 'maar als we er wel over gesproken zouden hebben, dan zouden 
we hebben gezegd: we doen het niet'. De kantoren van de vier overige responden-
ten hadden besloten om niet mee te doen. Bij twee lcantoren was dit besluit geno-
men in een maatschapsvergadering, bij een derde kantoor in een vergadering van 
het dagelijks bestuur; het vierde kantoor was een eenmanspraktijk. 
De door deze respondenten opgegeven redenen om niet mee te doen, kwamen 
weer deels overeen met de bezwaren en weerstanden die sommige pilotkantoren 
in de schriftelijke enquete meldden: 
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'We hebben veel gezamenlijke clienten. je werkt vaak al tien, twintig jaar 
samen voor deze clienten. je hebt vaak samen besprekingen. Dat maakt het 
lastig, het zou vreemd zijn om dan ineens met die geschillenregeling voor de 
advocatuur te komen.' 

'Er zijn nauwelijks klachten of geschillen, en als ze er zijn worden ze gemak-
kelijk informeel opgelost. En anders zijn er de Raad van Toezicht en de kan-
tonrechter, die prima werken.' 

'Het betekent extra werk.' 

'Het brengt meer rompslomp met zich mee.' 

'Het stimuleert een claimcultuur, het moedigt aan tot claimen en klagen. Het 
is natuurlijk geen goede zaak als mensen met klachten die nergens kunnen 
uiten, of als klachten niet serieus worden genomen. Maar we vonden dit een 
overdreven gedoe, geen verbetering.' 

Daarnaast bleek bij een kantoor de doorslag te hebben gegeven, dat de regeling al 
in het eerste gesprek met de client ter sprake moet worden gebracht: 

'Dm was ons hoofdbezwaar je begint al met te benadrukken dat je ontevreden 
kunt zijn over je advocaat. Terwij1 je bij zo'n eerste gesprek juist wilt uitstra- 
len: we gaan er samen voor. (...) Als ik naar mijn huisarts ga, wil ik zoiets ook 



niet tekenen. Ik ga erheen omdat ik hem vertrouw, anders ga ik wel naar een 
ander.' 

Een (groot) kantoor besloot niet mee te doen omdat het kantoor meerdere vesti-
gingen heeft, waarvan een aantal buiten de arrondissementen die deelnemen aan 
de pilot: 'Ms we mee zouden doen dan zou dat tot ongelijke behandeling van 
clienten leiden', aldus de betreffende respondent. 
Bij enkele kleine kantoren speelde de geringe omvang van het kantoor mee. Een 
respondent met een eenmanspraktijk zegt niet in te zien hoe hij een 'interne 
regeling voor mijzelf' zou lcunnen opzetten. Een andere respondent vertelt naar 
de cursus kantoorklachtbehandeling te zijn geweest; die ging vooral over hoe je 
als kantoor een klachtregeling opzet. Na die cursus is er binnen het kantoor wel 
over deelname aan de pilot gesproken, maar: 

'We zijn een klein kantoor, het leek ons niet nodig om zo'n formeel stramien 
in te voeren.' 

Onder de geInterviewde niet-deelnemende kantoren waren overigens meer 
kleine kantoren. De omvang van het kantoor werd niet door al deze kantoren als 
bezwaar genoemd. 

Een respondent, ten slotte, vertelde een aversie te hebben tegen arbitrage. Hij 
noemt de Klachten- en Geschillenregeling `een lapmiddel': 

'Ten eerste: rechtspraak moet je overlaten aan professionals, niet aan ama-
teurs. En ten tweede: arbitrage is in het algemeen duur voor de procederende, 
duurder dan de gewone rechtspraak.' 

In deze gesprelcken met niet-deelnemende kantoren viel overigens op dat de 
meeste respondenten onvolledig op de hoogte waren van de Klachten- en Geschil-
lenregeling. Enkele respondenten hadden wel gehoord van de klachtregeling die 
door kantoren moet worden opgezet, maar niet van de Geschillencommissie 
Advocatuur. Andere respondenten dachten bij de regeling juist alleen aan deze 
commissie. 

Ten slotte hebben we ook de dekens van de pilot-arrondissementen naar hun 
indrukken en ervaringen gevraagd. De meeste dekens gaven aan dat het niet 
gemakkelijk is, kantoren voor de pilot te werven. Veel kantoren nemen een 
afwachtende houding aan, ze lopen niet direct warm voor de regeling. Die hou-
ding lijkt vooral ook door praktische overwegingen te worden ingegeven: de klein-
ste kantoren zouden een externe klachtfunctionaris moeten aanzoeken, maar vin-
den dat lastig; de grote kantoren vrezen dat de regeling te veel tijd gaat kosten. 
Een deken merkte op dat de pilot ongeveer tegelijk met de nieuwe boelchoudver-
ordening kwam; sommige kantoren zeiden geen tijd te hebben voor beide. Twee 
dekens hadden de indruk dat veel kantoren er ook tegenop zien om iedere client 
te moeten laten tekenen voor de toepasselijkheid van de regeling: 
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Een andere deken merkte op, dat het moeilijk is kantoren te enthousiasmeren 
zolang er geen uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur bekend zijn. 
Deze deken constateerde ook, dat het vaak van een persoon binnen een kantoor 
afhankelijk is, of het kantoor meedoet. Wij kregen dezelfde indruk in de telefoon-
gesprekken die we voerden met een aantal pilotkantoren die de enquete niet 
retourneerden. Diverse kantoren gaven als reden voor hun non-respons op dat 
degene die binnen het kantoor over de klachtregeling ging, langdurig afwezig 
was of niet meer bij het kantoor werkzaam was. 

3.5 

Gedurende de looptijd van het experiment zijn in totaal acht kantoren (tien vesti-
gingen) afgevallen. De meeste kantoren trokken zich terug nog voordat ze de 
regeling hadden geimplementeerd. Fen kantoor gaf als reden tijdgebrek op. Twee 
kantoren gaven op dat er binnen het kantoor onvoldoende draagvlak voor de rege-
ling bestond. Met name het intake-formulier bleek bezwaren op te roepen; niet 
alle kantoorgenoten waren bereid dit formulier te gebruiken. Twee andere kanto-
ren haakten af onder verwijzing naar hun omvangrijke vreemdelingenpraktijk. 
Ze vonden het uitleggen van de regeling aan clienten met wie veelal via tolken 
moest worden gecommuniceerd, te lastig en tijdrovend. Een ander kantoor viel af 
doordat het werd opgesplitst; beide nieuwe kantoren zeiden voorlopig andere 
prioriteiten te hebben. Er was ook een kantoor dat als reden opgaf dat de zittin-
gen van de Geschillencommissie Advocatuur niet steeds zouden plaatsvinden in 
het arrondissement waar het betrokken kantoor gevestigd is? 

3.6 	CONCLUSIES 

De werving van kantoren voor de pilot verliep (en verloopt) veelal moeizaam. De 
deelname varieert per arrondissement. In Maastricht en Leeuwarden doet een op 
de vijf kantoorvestigingen mee; in Groningen slechts een op de vijftien. In Maas-
tricht, Zwolle en Leeuwarden is zo'n 40% van de advocaten werkzaam bij een 
pilotkantoor, in Assen en Den Bosch ongeveer 30%, en in Groningen to%. De 
deelname is bovendien selectief: het zijn vooral de middelgrote (6 tot zo advoca- 

7. 	In beginsel wordt iedere maand een zitting in een van de zes (hoofdplaatsen van) pilot-arrondis. 
sementen gehouden, en wordt ieder pilot-arrondissement twee keer per jaar aangedaan. Van dit 
schema kan worden afgeweken indien er in een bepaalde maand minder dan drie zaken uit het 
pilot-arrondissement dat aan de beurt is, op de rol staan. Ook kan dan worden besloten een zaak 
uit een naburig arrondissement op dezelfde zitting te behandelen. 
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In de basis is het een moeilijk verhaal. In het eerste gesprek, in het begin van 
de relatie met een client, moet je vastleggen wat je gaat doen als je ruzie krijgt. 
Dat is hetzelfde als wanneer je voordat je gaat trouwen eerst vastlegt welke 
advocaat de echtscheiding gaat doen.' 

'Er zijn weerstanden met name tegen het invullen van het formuliertje, wat al 
bij het eerste gesprek zou moeten. Dat vindt men dan toch vervelend.' 

UITVAL UIT DE PILOT 



ten) kantoren die meedoen, de kleinste en grootste kantoren zijn ondervertegen-
woordigd in het experiment. Daarnaast lijken juist ook kantoren waarover relatief 
veel (tucht)klachten worden ingediend, niet of nauwelijks aan de pilot mee te 
doen. 

Vooral de ondervertegenwoordiging van de kleine kantoren is een manco: ten 
eerste ondervinden deze kantoren waarschijnlijk specifieke problemen bij het 
opzetten van een kantoorldachtregeling; ten tweede is bekend dat relatief veel 
tuchtklachten kleine kantoren betreffen. Bij de start van de pilot is in de meeste 
pilot-arrondissementen niet gericht onder kleine kantoren geworven. Het streven 
was er in de eerste plaats op gericht, een zo groot mogelijk aantal advocaten in de 
pilot op te nemen. Na de start van het experiment is het aantal deelnemers onder 
de kleine kantoren wel toegenomen, met name in de zuidelijke pilot-arrondisse-
menten. 

Belangrijkste motieven voor kantoren om mee te doen zijn verbetering van de 
lcwaliteit van de dienstverlening en behoud en verbetering van relaties met clien-
ten. Daarnaast vinden de meeste pilotkantoren het belangrijk clienten een alter-
natief voor het tuchtrecht en een snelle en laagdrempelige procedure te bieden. 
Vermindering van het aantal tuchtzaken vormt voor de meeste kantoren geen 
motief. Bezwaren tegen deelname (motieven om niet mee te doen) lijken vooral 
van praktische aard te zijn: men vindt het te veel rompslomp. Principiele bezwa-
ren komen minder voor, zowel bij de pilotkantoren als bij kantoren die niet deel-
nemen aan de pilot. Wel bestaat soms de vrees dat het opbouwen van een vertrou-
wensrelatie met de client lastiger wordt, indien al in het eerste gesprek de 
Klachten- en Geschillenregeling ter sprake moet worden gebracht. Enkele kanto-
ren besloten vooral om deze reden bun deelname aan de pilot op te zeggen. 
In de gespreldcen met niet-deelnemende kantoren in de pilot-arrondissementen 
viel op dat de meeste respondenten — ondanks alle publiciteit die aan de pilot 
gegeven is — onvolledig op de hoogte waren van de Klachten- en Geschillenregeling. 

Het onderscheid tussen deelname aan de pilot en niet-deelname is niet altijd 
even scherp. Niet-pilotkantoren blijken soms wel de cursus te hebben gevolgd en 
een aantal daar opgedane inzichten in praktijk te brengen. Sommige van deze 
kantoren overwegen om mee te gaan doen, of hebben zelfs al besloten dat ze dat 
wel willen, maar zijn er nog niet aan toegekomen. In het volgende hoofdstuk zul-
len we zien dat sommige pilotkantoren feitelijk alleen op papier meedoen: ze wil-
len de regeling wel invoeren, maar door omstandigheden zijn ze er nog niet aan 
toegekomen. 
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4 	Klachten op kantoor 

4.1  INLEIDING 

Kantoren die aan de pilot Klachten- en Geschillenregeling deelnemen, dienen 
een kantoorklachtregeling op te zetten. In dit hoofdstuk worden deze kantoor-
klachtregelingen besproken. Eerst gaan we in op de vraag hoe de deelnemende 
kantoren de Klachten- en Geschillenregeling hebben geimplementeerd en in hoe-
verre zich daarbij verschillen voordoen. Vervolgens onderzoeken we hoeveel 
klachten in de kantoorklachtprocedures worden behandeld en om wat voor klach-
ten en klagers het gaat. Daarna beschrijven we wat de klachtbehandeling door 
kantoren inhoudt: wat zijn de meest voorkomende wijzen van ldachtafdoening; 
in hoeverre slagen de kantoren erin klachten naar tevredenheid af te handelen, in 
hoeverre worden klagers naar de Geschillencommissie Advocatuur verwezen en 
in hoeverre komt het nog voor dat klagers naar de tuchtrechter of een andere 
instantie stappen? Ten slotte komt de vraag aan de orde hoe de kantoren zelf dit 
onderdeel van de Klachten- en Geschillenregeling waarderen: in hoeverre voldoet 
de regeling aan hun verwachtingen; met welke onderdelen van de regeling heb-
ben ze problemen? 

4.2 	IMPLEMENTATIE VAN DE KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING 

DOOR KANTOREN 

Het is eenvoudig vast te stellen hoeveel kantoren deelnemen aan het experiment, 
minder eenvoudig is het te bepalen wat deelname feitelijk inhoudt. Voor som-
mige kantoren betekent het wellicht niet meer dan dat men op de lijst van deelne-
mende kantoren van de NOvA staat vermeld en het logo van de Klachten- en 
Geschillenregeling op het briefpapier voert. In hoeverre is deelname schone 
schijn? 
In de enquete onder pilotkantoren hebben we een aantal vragen gesteld over de 
implementatie van de Klachten- en Geschillenregeling. De vragenlijst is door 33 
pilotkantoren ingevuld en geretourneerd. Enkele kantoren vermelden zelf al dat 
ze de regeling nog niet (geheel) geimplementeerd hebben. Een (middelgroot) 
kantoor schrijft zich nog te bezinnen op de mogelijkheid van samenwerlcing met 
een ander kantoor. Een ander kantoor, een eenmanspraktijk, schrijft de regeling 
in stappen in te voeren. Bij twee kantoren is de regeling respectievelijk 'nog niet 
operationeel' en 'nog weinig gestructureerd'. In tabel 4.1 worden de antwoorden 
van de kantoren op onze vragen over de implementatie van bepaalde onderdelen 
van de regeling samengevat. 
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Tabel 4.1: Wat houdt deelname aan de pilot in? (n=33) 

kantoor heeft klachtreglement 

kantoor heeft klachtfunctionaris (of -commissie) 

centrale registratie van klachten 

kantoor gebruikt registratieformulier voor klachten 

kantoor heeft brochure voor clienten 

kantoor laat iedere client tekenen voor toepasselijkheid Klachten- en 

Geschillenregeling l)  

klachten worden geclassificeerd volgens aanbevolen systeem 

iedere uiting van onvrede van een client wordt als klacht geregistreerd 

analyse van klachten 
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30 	(91%) 

26 (79%) 

22 (67%) 

22 (67%) 

20 (61%) 

15 (45%) 

13 	(39%) 

6 	(18%) 

4 	(12%) 

1) Drie kantoren antwoordden dat ze niet iedere client am een handtekening vragen, maar tekenden daarbij aan dat 

de toepasselijkheid van de regeling in hun algemene voorwaarden is opgenomen. 

Klachtreglement 
Van de 33 pilotkantoren die de vragenlijst hebben ingevuld, geven 30 kantoren 
aan dat ze een klachtreglement hanteren. In 27 van de 30 gevallen gaat het om 
het voorbeeldreglement uit het informatiepalcket dat de NOvA voor pilotkantoren 
heeft samengesteld. Drie kantoren hanteren een eigen reglement; een kantoor 
had dit reglement al voor de deelname aan de pilot ingevoerd. Drie kantoren heb-
ben nog geen klachtreglement ingevoerd. Een van deze kantoren geeft als reden 
op dat er weerstand bestaat tegen het moeten laten tekenen door clienten voor de 
toepasselijIcheid van de regeling. Het tweede kantoor schrijft zich nog te bezin-
nen op samenwerking met een ander kantoor; het wil de beslissing daarover 
afwachten alvorens een reglement in te voeren. Het derde kantoor schrijft een 
klachtreglement 'niet opportuun' te vinden omdat het 'nog nimmer een klacht 
ontvangen' heeft. Overigens is het filet altijd duidelijk wat het betekent als er wel 
een reglement is ingevoerd: volgens het voorbeeldlclachtreglement zou het kan-
toor bijvoorbeeld een klachffunctionaris of klachtcommissie moeten hebben; dat 
blijkt echter niet altijd het geval te zijn. 

Klachtfunctionaris 
De meeste (26 van de 33) kantoren hebben een interne Idachtfunctionaris (25 
kantoren) of klachtcommissie kantoor). hen kantoor vermeldt dat de Idacht-
functionaris onlangs vertrokken is; de vacature is nog niet opgevuld. Zeven kan-
toren hebben (nog) geen interne klachtfunctionaris of klachtcommissie. Als 
reden wordt in zes van de zeven gevallen opgegeven dat het kantoor te Hein is. 
De betreffende kantoren bestaan uit een of twee advocaten. In het informatiepak-
ket van de NOvA wordt eenmanskantoren aangeraden, de klachtbehandeling aan 
een andere advocaat binnen hetzelfde arrondissement toe te vertrouwen of 
samen met een aantal andere kleine kantoren een klachtcommissie in te stellen. 
Eventueel zou ook een beroep op de deken of een lid van de Raad van Toezicht 
kunnen worden gedaan. Geen van de eenmanskantoren die de enquete hebben 
ingevuld, heeft voor een van deze opties gekozen. Dat hoeft overigens niet te bete-
kenen dat deze kantoren nooit een andere advocaat zullen inschakelen bij de 
behandeling van ldachten. hen kantoor vermeldt bijvoorbeeld in zijn brochure 



voor clienten dat de advocaat een eventuele klacht eerst zelf met de client zal 
doorspreken; als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de klachtbe-
handeling eventueel — in overleg met de client — aan een 'onafhankelijke andere 
advocaat' worden overgedragen. 
Indien er een interne klachtfunctionaris is aangewezen, is dit in vrijwel alle (24 
van de 25) gevallen een van de partners. In een geval fungeert een advocaat-mede-
werker als klachtfunctionaris. De overgrote meerderheid van de klachtfunctiona-
rissen (20 van de 25) is al tien jaar of langer aan het kantoor verbonden. De over-
grote meerderheid (18 van de 25) heeft ook de cursus Ilachtbehandeling' 
gevolgd. (Deze cursus is door de Orde in samenwerking met organisatieadviesbu-
reau Nijhuis & Wibbelink ontwikkeld.) Een kantoor geeft aan dat de lclachtfunc-
tionaris als lid van de Raad van Toezicht een langdurige praktijktraining heeft 
gehad. 

Registratie van klachten 
Bij twee op de drie (22 van de 33) kantoren wordt een centrale registratie bijge-
houden: alle ontvangen klachten (ongeacht waar ze zijn binnengekomen) worden 
op een punt binnen het kantoor verzameld. Een klein (eenmans)kantoor dat 
opgeeft dat het geen centrale registratie bijhoudt, tekent hierbij aan: 'Het is auto-
matisch al centraal op zo'n klein kantoor.' Een jets groter aantal kantoren (26 van 
de 33) geeft aan dat volgens het kantoorklachtreglement iedere ontvangen klacht 
moet worden gemeld bij de klachtfunctionaris of ldachtcommissie. Op de vraag 
of dit in de pralctijk ook gebeurt, antwoorden veertien van deze 26 kantoren met 

Vrijwel alle kantoren die een centrale registratie bijhouden (20 van de 22), 
gebruiken ook het klachtregistratieformulier uit het informatiepakket van de 
NOvA. Twee andere kantoren gebruiken wel het formulier, maar houden geen 
centrale registratie bij. De overige kantoren gebruiken geen registratieformulier 
voor ldachten. Ms reden geven de meeste van deze kantoren op dat ze nog weinig 
of geen klachten hebben ontvangen; een kantoor noemt het formulier 'te inge-
wildceld'. Van de 22 kantoren die wel een registratieformulier gebruiken, vullen 
acht kantoren dit overigens niet voor iedere klacht in. 

Voorlichting aan clienten 
Het merendeel (20 van de 33) van de kantoren heeft voor clienten een brochure of 
ander schriftelijk voorlichtingsmateriaal over de Klachten- en Geschillenregeling 
klaarliggen. Slechts twee kantoren hebben een eigen brochure ontwikkeld; de 
overige kantoren hebben de voorbeeldbrochure uit het informatiepaldcet van de 
NOvA overgenomen. De meeste kantoren geven deze brochure tijdens het inta-
kegesprek aan de client, of sturen hem mee met de opdrachtbevestiging. Bij een 
kleiner aantal kantoren ligt de brochure alleen in de wachtkamer. Een kantoor 
schrijft de brochure pas 'indien zich een klacht manifesteert' aan de client te ver-
streldcen; een ander kantoor verstrekt de brochure 'op aanvraag'. 
Bij de helft van de kantoren (17 van de 33) wordt de regeling tijdens het intakege- 
sprek standaard uitgelegd aan de client. Enkele kantoren tekenen hierbij aan dat 
dit behoort te gebeuren, maar waarschijnlijk niet altijd gebeurt. Zeven kantoren 
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geven geen mondelinge voorlichting over de regeling. Bij de overige kantoren 
worden clienten mondeling geinformeerd als ze daarom verzoeken, of als ze 
daadwerkelijk een klacht hebben. 

Clienten laten tekenen voor toepasselijkheid regeling 
lets minder dan de helft van de kantoren (15 van de 33) vraagt aan iedere client of 
hij/zij wit tekenen voor de toepasselijIcheid van de Klachten- en Geschillenrege-
ling. Ruim de helft van de kantoren vraagt dit niet, of niet altijd. De redenen die 
deze kantoren opgeven, zijn divers. Een kantoor schrijft het 'in eerste instantie 
onnodig' te vinden om iedere client te laten tekenen. Drie kantoren antwoorden 
dat de regeling in bun algemene voorwaarden is opgenomen; bij twee van deze 
kantoren gaat de client met het tekenen van de opdrachtbevestiging akkoord met 
die voorwaarden; het derde kantoor schrijft dat het in zijn algemene voorwaarden 
'een onherroepelijk aanbod' doet om de regeling toe te passen. Een lcantoor 
schrijft het 'niet praktisch te vinden om iedere client te laten tekenen; een ander 
kantoor vermeldt dat het door `slordigheid en tijdsdruk' niet altijd gebeurt; weer 
een ander kantoor antwoordt dat de kantoorklachtregeling 'nog niet van de grond 
gekomeri is. Een paar kantoren geven aan dat vaste clienten niet steeds een 
intakeformulier tekenen, of niet gevraagd worden om voor de toepasselijkheid 
van de Klachten- en Geschillenregeling te tekenen. Een kantoor schrijft een grote 
echtscheidingsbemiddelingspralctijk te hebben, met een eigen ldachtregeling van 
de Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars. Fen ander kantoor schrijft 
dat het in de particuliere praktijk 'een grote drempel' zou betekenen; dit kantoor 
schrijft bovendien veel strafzaken te hebben: 'deze lenen zich bier niet voor'. 
Weer een ander kantoor schrijft dat het de client te veel zou 'overvallen', het zou 
leiden tot 'juridisering van de relatie, waar vertrouwen primair is'. 

Definitie van het begrip 
In het informatiepakket van de NOvA wordt kantoren aangeraden om iedere 
uiting van onvrede van een client als klacht op te vatten. In de praktijk gebeurt dit 
meestal niet. Op de vraag 'Is volgens uw regeling iedere uiting van onvrede van 
een client een klacht die geregistreerd moet worden?', antwoordt een op de drie 
(It van de 33) kantoren met 'ja'. De helft van deze kantoren (5 van de II) geeft ver-
volgens aan dat dit in de praktijk niet gebeurt. Op de vraag welke typen uitingen 
niet als ldacht geregistreerd worden, worden verschillende antwoorden gegeven. 
Een kantoor geeft als voorbeeld: 'Kleine vergrijpen als niet terugbellen, die direct 
opgelost worden.' Een ander kantoor antwoordt: 'Uitingen van onvrede die hun 
grond vinden in onbegrip over de gang van zaken en waarop een uitleg van die 
gang van zaken een adequate reactie lijkt.' Weer een ander kantoor schrijft: — Wat 
duurt het tang" is een veelgehoorde verzuchting, die voor ongeveer driekwart van 
de keren dat ze geuit wordt, slaat op de instanties van wie de klant en ik afhanke-
lijk zijn.' 
Ook bij een aantal andere kantoren worden klachten die direct kunnen worden 
opgelost, of waarbij het kantoor met een mondelinge uitleg of toelichting kan vol-
staan, niet geregistreerd. Daarnaast blijkt ook onvrede die mondeling bij de secre-
taresse worden geuit, door meerdere kantoren niet als klacht te worden geregis- 
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treerd. Een kantoor schrijft `mondeling meegedeelde onvrede' in het algemeen 
niet te registreren. Enkele kantoren geven aan, 'minder ernstige' uitingen van 
onvrede of onvrede 'die niet uitdrukkelijk als klacht wordt geuit' niet als klacht te 
registreren. Een kantoor schrijft `onredelijke klachten' niet te registreren. Enkele 
kantoren, ten slotte, schrijven onze vraag niet te kunnen beantwoorden omdat ze 
nog geen `echte' of `officiele' klachten hebben gehad. 

Classificatie van klachten 
De pilotkantoren worden verder opgeroepen, alle klachten volgens een bepaald 
systeem te classificeren. Slechts dertien van de 33 kantoren geven aan dat ze dit 
daadwerkelijk doen. `Klachten komen, geluldcig, weinig voor', geeft een kantoor 
als reden waarom het Oen gebruik maakt van het aanbevolen classificatiesys-
teem. Veel andere kantoren geven dezelfde reden op: ze hebben nog weinig of 
geen klachten ontvangen en classificeren lijkt daarom weinig zinvol. Ben kantoor 
schrijft: 'Met iedere klacht blijkt daadwerkelijk een klacht, menigmaal blijkt 
sprake van miscommunicatie.' Een ander kantoor schrijft dat alle vier de klachten 
die het tot nu toe ontving, van `g.  elijke aard' waren: het ging steeds om klachten 
over traagheid of laksheid. 
Voorzover het classificatiesysteem gebruikt wordt, lijkt het overigens weinig 
problemen op te leveren. `Zoals bij iedere classificatie zijn sommige klachten niet 
onder te brengen en vallen andere in twee of meer categorieen', schrijft een 
kantoor. 

Analyse van klachten 
In het informatiepaldcet van de Orde wordt kantoren aangeraden, de binnengeko-
men klachten op gezette tijden te analyseren en de resultaten van de analyse 
intern te bespreken, zodat ook preventieve actie kan worden ondernomen. Bij 
slechts vier kantoren heeft zo'n analyse al wel eens plaatsgevonden. Hieronder 
zijn drie kantoren met grotere aantallen (respectievelijk 73, 29 en 14) geregis-
treerde klachten. In drie van de vier gevallen zijn de resultaten van de analyse al 
besproken binnen het kantoor; een en ander heeft ook tot `verbetermaatregelen' 
geleid. Bij een kantoor is bijvoorbeeld afgesproken om een specificatie mee te 
zenden met declaraties. Bij een ander kantoor, een eenmanspraktijk, heeft de 
analyse er onder andere toe geleid dat de betreffende advocaat overweegt minder 
werk aan te nemen. 

Geconcludeerd kan worden, dat niet alle onderdelen van de regeling in even 
sterke mate zijn geimplementeerd. Hierbij moet worden aangetekend dat de res-
pons op de enquete betrelckelijk laag was. Waarschijnlijk hebben de kantoren die 
de vragenlijst niet invulden, de regeling gemiddeld in mindere mate geimple-
menteerd dan de kantoren die wel aan de enquete meededen. 
In het vorige hoofdstuk zagen we dat kleine kantoren (met i tot 5 advocaten) rela-
tief minder aan de pilot deelnemen dan middelgrote en grote kantoren. Het is 
echter niet zo, dat binnen de pilot de kleinere kantoren de regeling in mindere 
mate hebben geimplementeerd dan de grotere kantoren. Ben- en tweemanskan-
toren hebben vaak geen klachtfunctionaris. Verder blijken kleine kantoren hun 
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clienten minder vaak te laten tekenen voor de toepasselijlcheid van de Klachten-
en Geschillenregeling dan grotere kantoren: een op de drie kleine kantoren en de 
helft van de grotere kantoren vraagt iedere client om een handtekening. Afgezien 
hiervan zijn er geen significante verschillen tussen kleine en grotere kantoren. 

4-3 	KLACHTEN EN KLAGERS IN AANTAL EN SOORT 

We hebben alle kantoren gevraagd, hoeveel klachten ze sinds hun deelname aan 
het experiment hebben ontvangen. De 33 kantoren die de enquete hebben gere-
tourneerd, blijken tot en met april zoor in totaal 163 klachten te hebben ontvan-
gen. De meeste kantoren doen vanaf het begin van het experiment, juni 1999, 
mee. Het aantal ldachten per kantoor varieert van nut tot 73. Vijftien kantoren 
hebben nog geen enkele ldacht ontvangen. Dertien kantoren hebben een tot vijf 
klachten ontvangen. Vijf kantoren hebben meer dan vijf klachten ontvangen. 
Een kantoor neemt met 73 klachten bijna de helft van het totaal aantal klachten 
voor zijn rekening. Dit is een ISO-gecertificeerd kantoor, dat al vanaf 1995 met 
een kantoorklachtregeling werkte. Bedacht moet worden dat in het kader van ISO 
het begrip klacht ruim wordt uitgelegd en iedere opmerking, bijvoorbeeld in 
nazorgbrieven, door het kantoor zelf als ldacht kan worden aangemerkt. De ISO-
norm veronderstelt dat er regelmatig klachten binnenkomen, omdat onder meer 
op die manier de dienstverlening kan worden verbeterd. 

In tabel 4.2 wordt het gemiddeld aantal klachten naar omvang van het kantoor 
gepresenteerd. Logischerwijze zouden grotere advocatenkantoren meer ldachten 
moeten ontvangen dan kleine kantoren en dit blijkt ook zo te zijn. Wel ontvangen 
kleine kantoren gemiddeld per advocaat meer klachten dan grotere kantoren. Dit 

lijkt in overeenstemming met de resultaten van eerder onderzoek naar klachten 
bij de advocatentuchtrechter: relatief veel ldachten betreffen kleine kantoren, die 
ook meer (eenmalige) particuliere clienten hebben (zie hoofdstuk 3). 

Tabel 4.2: Gemiddeld aantal klachten naar omvang kantoor 

omvang kantoor 	 gemiddeld aantal klachten 

per kantoor 	 per advocaat 

1 —5 advocaten 

> 5 advocaten 

totaal 

2 	(n=12) 

6,6 (n=21) 

0,8 (n=30) 

0,5 (n-276) 

4,9 (n=33) 	 0,5 (n=306) 

Tussen kantoren van eenzelfde omvang loopt het aantal klachten echter zeer sterk 
uiteen. Zo hebben acht van de twaalf kleine kantoren (met i tots advocaten) nog 
geen enkele klacht ontvangen, maar is er ook een kantoor met drie advocaten en 
veertien klachten. Bij de grotere kantoren is het niet anders: zeven middelgrote 
kantoren (met 6 tot zo advocaten) hebben nog geen enkele iclacht ontvangen, ter-
wfil twee andere kantoren met twintig en zestien advocaten respectievelijk 29 en 
73 klachten ontvangen hebben. 
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Het aantal klachten lijkt dan ook niet zozeer door de omvang van het kantoor te 
worden bepaald, alswel door wat het kantoor onder een `klacht' verstaat. Slechts 
drie van de vijftien kantoren die nog geen enkele klacht ontvangen hebben, ant-
woorden bevestigend op de vraag of volgens hun kantoorklachtregeling iedere 
uiting van onvrede van een client als klacht dient te worden geregistreerd. De 
meeste kantoren die ontkennend antwoorden, geven geen antwoord op de vraag 
welke typen uitingen dan wel en welke niet als klacht worden geregistreerd. Ken-
nelijk bestaat hier geen duidelijkheid over. Bij de kantoren met meer dan vijf 
klachten lijken uitingen van onvrede van clienten eerder als klacht te worden 
opgevat en geregistreerd. Bij vier van deze vijf kantoren dient iedere uiting van 
onvrede van een client als klacht te worden geregistreerd. Drie van deze vier kan-
toren tekenen daar wel bij aan dat dit in de praktijk niet altijd gebeurt. Deze kan-
toren kunnen echter beter aangeven welke typen klachten dan niet worden gere-
gistreerd. De kantoren die gemiddeld per advocaat de grootste aantallen klachten 
hebben ontvangen, registreren bijvoorbeeld ook klachten over het niet tijdig 
beantwoorden van telefoontjes; waarschijnlijk doen de meeste overige kantoren 
dat niet. 
Een kantoor geeft overigens een andere verklaring voor het relatief geringe aantal 
klachten dat het heeft ontvangen. Dit kantoor probeert uitingen van ongenoegen 
van clienten zoveel mogelijk voor te zijn en weet daardoor te voorkomen dat het 
tot klachten komt: 

`Onze kantoorbezetting bestaat uit drie personen: twee advocaten en een 
secretaresse. Dat betekent dat wij voor elkaar bestemde telefoonnotities en 
aantekeningen dagelijks kunnen inzien en dus ook weten of bepaalde clienten 
teruggebeld willen worden, of al vaker tevergeefs contact hebben opgenomen. 
Daar spreken wij elkaar direct op aan en wij bespreken ook direct wanneer 
een client moet worden uitgenodigd wanneer ook maar het geringste vermoe-
den van onvrede bestaat. Door die aanpak komt het ook niet tot lclachten', 
terwijl die aanpak natuurlijk alles te maken heeft met klachtbehandeling.' 

Onderwerpen van klachten 
Waar gaan de klachten over? Tabel 4.3 biedt een overzicht. Het blijkt dat over de 
werkwijze of de bejegening door de advocaat het meeste is geklaagd (83 keer). De 
meeste klachten in deze categorie betreffen het onvoldoende tijd en aandacht aan 
de zaak besteden of traagheid (33 keer) en onvoldoende informatieverstrekking 
(2d0 keer). Over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening zijn 26 
klachten geregistreerd, waarvan het merendeel onvoldoende resultaten (8 keer) 
en onjuiste advisering (7 keer) betreft. Eveneens 26 klachten zijn van financiele 
aard. Klachten over de praktijkvoering in het algemeen ten slotte werden dertien 
keer genoemd; twaalf keer betrof de klacht het onbereikbaar zijn of het niet 
beantwoorden van telefoontjes of brieven en een keer dat het dossier niet werd 
afgegeven of de stukken lcwijt waren. 
Bij vier klachten is de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor in 
kennis gesteld omdat de klacht vergezeld .ging van een schadeclaim die boven het 
eigen risico van het kantoor uitging. 
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Tabel 4.3: Geregistreerde klachten op de pilotkantoren, naar onderwerp 

Type klacht 	 Aantal Percentage 

7. Werkwijze en bejegening 
a. onjuiste of krenkende uitlating 	 1 	 1 

b. traagheid, laksheid, onvoldoende tijd en aandacht aan de zaak besteden 	33 	22 

c. onvoldoende of onjuiste informatieverstrekking 	 20 	14 

d. niet of niet tijdig stukken overleggen, onjuiste gegevens verstrekken 	 5 	 3 
e. onvoldoende belangenbehartiging, niet (tijdig) aanwezig zijn ter zitting 	7 	 5 

1. handelen zonder toestemming of overleg 	 5 	 3 

g. belangenverstrengeling 	 0 	 0 

h. geheimhoudingsplicht schenden 	 0 	 0 

i. beinvloeding of misleiding wederpartij, derden, rechter 	 0 	 0 
j. confraternele correspondentie of andere stukken in het geding brengen 	0 	 0 

k. fraude, valsheid in geschrifte 	 0 	 0 

I. klachten m.b.t. de overneming van een zaak door een andere advocaat 	 5 	 3 
m. intimidatie, chantage, dreigementen 	 0 	 0 

n. ten onrechte geen rechtsbijstand willen verlenen of terugtrekken uit de zaak 	2 	 1 

o. afspraken niet nakomen 	 3 	 2 

p. zich rechtsreeks wenden tot client wederpartij of derden 	 0 	 0 

o. overige 	 2 	 1 

Totaal 1. 	 83 	55 

2. juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening 
a. geen of onvoldoende rechtsmaatregelen nemen, term ijnen niet in acht 	 4 	 3 

nemen 

b. inhoudelijke fouten maken, onvoldoende resultaat bereiken 	 8 	 5 

c. geen of onjuiste advisering, te weinig kennis van zaken hebben 	 7 	 5 
d. adviezen of opdrachten client in de wind slaan 	 3 	 2 

e. onnodig procederen, klager op kosten jagen 	 3 	 2 

I ten onrechte overige (rechts-)maatregelen treffen 	 0 	 0 

g. ten onrechte beslag leggen of faillissement aanvragen 	 0 	 0 

h. overige 	 1 	 1 

Totaal 2. 	 26 	18 

3. Financiele aspecten van de dienstvedening 
a. excessief declareren 	 0 	 0 

b. ten onrechte declareren of voorschotten of griffierechten in rekening 	 10 	 7 
brengen 

c. declaratie onvoldoende specificeren 	 1 	 1 
d. declareren, hoewel er een toevoeging is verleend 	 1 	 1 

e. overige declaratieperikelen 	 12 	 8 

I client onvoldoende in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van 	 0 	 0 
gefinancierde rechtshulp 

g. financiele verplichtingen toy. wederpartij of derden niet nakomen 	 0 	 0 
h. overige toevoegingsperikelen 	 2 	 1 

i. overige 	 0 	 0 
Totaal 3. 	 26 	18 

4. De praktijkvoering in het algemeen 
a. onbereikbaar zijn, telefoontjes of brieven niet tijdig beantwoorden 	 12 	 8 
b. dossier niet afgeven, stukken kwijtraken 	 1 	 1 

c. overige 	 0 	 0 
Totaal 4. 	 13 	 9 
Totaal 	 148 	100 
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Vergelijken we deze uitkomsten met de bevindingen van het onderzoek naar de 
tuchtrechter van enkele jaren geleden,' dan valt op dat klachten over de bejege-
ning van de advocaat zowel bij de tuchtrechter als bij de advocatenkantoren het 
meest voorkomen en dat lclachten over de pralctijkvoering in het algemeen het 
minst voorkomen. 

Wie zijn de klagers? 
Welke clienten ldagen? Het merendeel van de geregistreerde klachten is inge-
diend door particuliere clienten (8i). Een veel kleiner aantal lclachten (8) is 
afkomstig uit het midden- en kleinbedrijf, terwij1 slechts een keer van een groot 
bedrijf een klacht werd ontvangen en twee keer van een non-profit of overheids-
organisatie. Evenals bij de tuchtrechter zijn dus weinig klachten afkomstig van 
bedrijven of instellingen. Omdat juist met bedrijven vaak een langdurige relatie 
bestaat en met particuliere clienten een kortdurende, wekt het geen verwonde-
ring dat de ldagers voor het overgrote deel eenmalige clienten van het advocaten-
kantoor zijn; slechts in zes gevallen was de klacht afkomstig van een vaste client. 

4.4 DE AFDOENING VAN KLACHTEN OP KANTOOR 

Hierboven zagen we al dat de meeste pilotkantoren (met uitzondering van de 
eenmanskantoren) een interne klachtfunctionaris hebben. Deze klachtfunctiona-
rissen zijn meestal al vele jaren op het betreffende kantoor werkzaam en hebben 
veelal de cursus `Iclachtbehandeling' gevolgd; zij lijken dan ook bij uitstek 
geschikt om een dergelijke functie te vervullen. In tabel 4.4 wordt weergegeven 
wat de functie inhoudt. In vrijwel alle gevallen behandelt de lclachtfunctionaris 
(een deel van) de klachten die bij het kantoor binnenkomen, en informeert hij/zij 
de klagers over de behandeling van hun klacht. Taken die jets minder vaak door 
de klachtfunctionaris worden vervuld, zijn het bijhouden van een centrale regis-
tratie van de klachten die bij het kantoor binnenkomen, het classificeren van 
klachten, het evalueren van de klachtbehandeling, en het doen van aanbevelingen 
voor `verbetermaatregelen'. 

Tabel 4.4: Taken klachtfunctionarissen (n=23) 

behandeling klachten 	 22 
terugkoppeling naar de klagers 	 20 

registratie klachten 	 18 
bijhouden klachtdossiers 	 17 
bijhouden centrale registratie klachten 	 16 

classificatie van klachten 	 15 

evaluatie van de klachtbehandeling 	 15 

aanbevelingen doen ter voorkoming van nieuwe klachten en/of verbetering van procedures 	17 

1. 	Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1997, p. 52-53. 
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Indiening van klachten 
Sommige kantoren vermelden in hun kantoorbrochure dat clienten met even-
tuele klachten bij deze functionaris terecht kunnen: 'Wanneer u ontevreden bent 
over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u 
uw bezwaren voor te leggen aan ons kantoor. U kunt zich daarvoor wenden tot 
mr....' 
Tabel 4.5 geeft weer waar, bij wie, clienten een klacht kunnen indienen. Bij de 
meeste (20 van de 32) kantoren kunnen clienten die niet tevreden zijn over hun 
advocaat, zowel bij de betrokken advocaat als bij de klachtfunctionaris terecht. Bij 
eenderde van de kantoren kan een klacht ook bij de secretaresse worden inge-
diend. Bij eenmanskantoren kan de client veelal alleen bij de betroklcen advocaat 
terecht. Bij andere kantoren die geen klachtfunctionaris hebben, kan de client 
veelal bij de betroldcen advocaat of een andere advocaat van het kantoor terecht. 

Tabel 4.5: Bij wie kan een klacht worden ingediend? (n=32) 

bij de klachtfunctionaris 	 3 
bij de betrokken advocaat 	 5 
bij beiden 	 10 
bij beiden en oak bij de secretaresse 	 10 
bij de betrokken advocaat of een andere advocaat 	 3 
bij de betrokken advocaat en bij de secretaresse 	 1 

Met de Klachten- en Geschillenregeling wordt beoogd, clienten een laagdrempe-
lige procedure te bieden. Bij de meeste kantoren kunnen klachten dan ook zowel 
mondeling als schriftelijk worden ingediend. Bij zeven kantoren wordt de Hager 
altijd verzocht zijn/haar klacht op papier te zetten. Bij acht kantoren worden Ida-
gers soms verzocht dat te doen. De meeste (20 van de 33) kantoren sturen de Ha-
ger altijd een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de ldacht. Bij de ove-
rige kantoren gebeurt dit bijvoorbeeld niet bij klachten die snel (mondeling of 
telefonisch) konden worden opgelost. 

Melding bij klachtfrnctionaris 
Bij kantoren die een klachtfunctionaris hebben, zou iedere ldacht — ongeacht hoe 
en bij wie hij is ingediend — wel bij deze functionaris moeten worden gemeld. We 
zagen al dat dit in de praktijk niet altijd gebeurt. Als voorbeelden van klachten die 
niet (behoeven te) worden gemeld, noemen kantoren: 'kleine ondergeschikte 
wrevel', 'kleine ongenoegens, die direct tussen client en advocaat worden bespro-
ken en opgelost', dichte ldachten, die direct kunnen worden verholpen', en 
'klachten m.b.t. voortvarendheid van de behandeling van de zaak'. Bij een kantoor 
behoeven mondelinge klachten niet bij de klachtfunctionaris te worden gemeld. 
Klachten die wel dienen te worden gemeld zijn: 'alle serieuze klachten', 'iedere 
serieuze klacht waarbij de relatie kantoor/client op het spel staat', 'klachten waar-
bij het is of lijkt dat de betrokken advocaat er niet uit komt met de client', en 
gclachten in het kader van verbroken relatie client-advocaat'. Bij een kantoor die-
nen alle 'klachten die als zodanig door de client worden geuit', bij de klachtfunc- 
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tionaris te worden gemeld. Bij een ander kantoor dienen klachten over declaraties 
altijd te worden gemeld. 

Afrandeling door bet rokken advocaat of door klachtfunctionaris 
In het informatiepakket van de NOvA wordt opgemerkt dat het soms aanbeveling 
verdient dat de betroldcen advocaat zelf de klacht behandelt, omdat doorverwij-
zing naar de klachtfunctionaris ten koste zou kunnen gaan van de vertrouwensre-
latie tussen client en advocaat. Wel wordt aangeraden om `alle schriftelijke klach-
ten en die mondelinge klachten waarbij de client het woord lclacht' hanteert of 
anderszins blijk geeft van voor hem zwaarwegende onvrede', door te verwijzen 
naar de klachtfunctionaris. Het informatiepakket bevat ook een voorbeeld-klacht-
reglement. Daarin is opgenomen dat de betroldcen advocaat en de klachtfunctio-
naris bij iedere klacht in onderling overleg bepalen hoe en door wie de klacht 
wordt afgehandeld. 
Bij de meeste pilotkantoren is niets vastgelegd (in het kantoorklachtreglement of 
anderszins) over wie welke klachten behandelt; bij iedere klacht wordt dit in over-
leg bepaald. Bij enkele kantoren is afgesproken dat de klachtfunctionaris in 
beginsel alle klachten afhandelt. Bij een kantoor bestaat de afspraak dat de klacht-
functionaris alle klachten over declaraties behandelt alsmede alle klachten die 
door de betroldcen advocaat zelf niet op een voor de client bevredigende wijze blij-
ken te kunnen worden opgelost. 
We hebben de pilotkantoren gevraagd om op te geven, hoeveel klachten door de 
betrokken advocaat zelf en hoeveel door de klachtfunctionaris zijn behandeld. De 
meeste kantoren beperkten zich bij deze opgave tot de klachten die in 2000 wer-
den afgehandeld. Op een totaal van 113 klachten werden er 37 afgehandeld door 
de betrokken advocaat en 76 door de klachtfunctionaris. Hierbij moet wel worden 
aangetekend, dat lclachten die door de betrokken advocaat eenvoudig kunnen 
worden opgelost, niet bij alle kantoren worden gemeld en geregistreerd. Waar-
schijnlijk worden dus meer klachten door de advocaat zelf afgehandeld. 

Wijzen van afdoening 
Welke stappen hebben de kantoren naar aanleiding van de ontvangen klachten 
ondernomen? Veelal wordt contact opgenomen met de klager en wordt uitleg aan 
hem verschaft (beide door 22 kantoren genoemd). In mindere mate worden excu-
ses aangeboden (13 kantoren), wordt de declaratie aangepast (13 kantoren) of 
wordt een financiele tegemoetkoming aangeboden (7 kantoren). Voorts heeft een 
kantoor wel eens een betalingsregeling getroffen en een ander kantoor heeft een 
rechtsbijstandsabonnement aan een client aangeboden. 
Gevraagd naar de meest voorkomende wijze van afdoening, antwoorden vijftien 
kantoren dat uitleggen aan de klager het vaakst voorkomt, acht kantoren geven 
aan dat het erkennen van een fout of het aanbieden van excuses het vaakst voor-
komt en vier kantoren schrijven dat zij de klacht meestal afdoen via een aanpas-
sing van de declaratie of door een financiele tegemoetkoming. 
Meestal ontvangt de client wel een schriftelijk bericht van zijn klacht. Bij zeven 
kantoren gebeurt dit niet altijd; deze kantoren sturen bijvoorbeeld geen bericht 
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'indien de lclacht mondeling naar tevredenheid is opgelost', of als het een klacht 
'van geringe aard' betreft. 

Doorverwijzing 
Veruit de meeste pilotkantoren hebben nog geen ervaring opgedaan met de 
Geschillencommissie Advocatuur. Van de 33 pilotkantoren die de enquete hebben 
ingevuld, hebben vier kantoren in totaal vijf clienten doorverwezen naar deze 
externe commissie. Volgens de kantoren ging de klacht in drie gevallen over juri-
disch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening, in een geval over juridisch-
inhoudelijke en financiele aspecten en in een geval over de werkwijze of wijze 
van bejegening van de advocaat. Twee geschillen zijn daadwerkelijk aan de 
Geschillencommissie voorgelegd. Geen van de pilotkantoren die de enquete heb-
ben ingevuld, heeft al wel eens een onbetaalde declaratie ter incasso aan de 
Geschillencommissie voorgelegd. 
De meeste kantoren hebben sinds hun deelname aan het experiment geen clien-
ten doorverwezen naar de deken of andere klachtbehandelende instanties. Voor-
zover dit wel is gebeurd, ging het meestal om klachten in zaken die dateerden van 
voor het experiment (waarbij de gang naar de Geschillencommissie dus niet met 
de client was afgesproken). Een kantoor verwees een client door naar de geschil-
lencommissie van de Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars. Een 
ander kantoor verwees een dient met een volgens het kantoor onterechte klacht 
door naar de deken: de client meende geen opdracht aan de advocaat te hebben 
verstrekt; volgens het kantoor was dit wel het geval en moesten er met spoed 
werkzaamheden worden verricht in verband met een kort geding. 

Duur klachtbehandeling 
Volgens het voorbeeld kantoorklachtreglement uit het informatiepakket van de 
NOvA dient een klacht binnen vier weken afgehandeld te zijn. In de meeste 
gevallen lijkt dat wel te luldcen. Sommige klachten worden binnen een dag afge-
handeld, andere klachten vergen meer tijd. 'De norm is zo spoedig mogelijk, 
maar je bent van zoveel factoren afhankelijk dat elke termijn een slag in de lucht 
is; de klachtmaat bewaakt de voortgang', schrijft een kantoor. Een ander kantoor 
schrijft dat er zo spoedig mogelijk een gesprek met beide partijen en een andere 
kantoorgenoot wordt gearrangeerd — niet iedere client kan daar echter op korte 
termijn tijd voor vrij maken. Weer een ander kantoor schrijft dat het gemiddeld 
drie weken nodig heeft om een ldacht af te handelen; een klacht loopt echter al 
vijf maanden, doordat de betroldcen client steeds weer op dezelfde, ongegrond 
bevonden klacht terugkomt. 
De termijn van vier weken die gesteld is voor de afdoening van een klacht binnen 
de kantoorprocedure wordt over het algemeen als voldoende beschouwd. Slechts 
twee kantoren vinden deze te krap, twee andere daarentegen zijn van mening dat 
deze termijn voor afdoening aan de ruime kant is. 

Kosten kantoorklachtprocedures 
We hebben de pilotkantoren gevraagd om op te geven, hoeveel uren bij benade- 
ring in de behandeling van een klacht worden gestoken (door de klachtfunctiona- 
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ris en/of de betrolcken advocaat). Dit aantal uren bleek nogal te varieren. De 
meeste kantoren gaven op dat de behandeling van een klacht minimaal een uur 
werktijd vergt, maar er was ook een kantoor dat opgaf minimaal vijf uur per 
klacht kw* te zijn. Het maximale aantal uren per klacht bedraagt bij het ene kan-
toor vier of vijf uur, bij het andere acht uur. Een kantoor gaf op wel eens 25 uur 
aan een klacht te hebben besteed. Het gemiddeld aantal uren ligt echter dichter 
bij het minimum dan bij het maximum. De meeste kantoren gaven op gemiddeld 
twee of drie uur per klacht lcwijt te zijn. Een kantoor gaf op gemiddeld slechts een 
uur lcwijt te zijn. 
Het aantal uren dat een kantoor per klacht Icwijt is, hangt samen met de definitie 
van het begrip klacht die het kantoor hanteert. Kantoren die een mime definitie 
hanteren en daardoor meer klachten hebben, zijn per klacht minder tijd kwijt 
dan kantoren die een engere definitie hanteren. 
We hebben daarnaast gevraagd, hoeveel uur de klachtfunctionaris op jaarbasis 
aan zijn/haar taken lcwijt is. Dit aantal uren varieerde van nul (bij een aantal kan-
toren dat nog geen klachten had gehad) tot honderd (bij het kantoor met het 
grootste aantal geregistreerde klachten); het gemiddelde bedroeg ongeveer twaalf 
uur. 

4.5 	WAARDERING VAN DE KANTOORPROCEDURE 

We hebben de pilotkantoren een aantal stellingen over mogelijke effecten van de 
Klachten- en Geschillenregeling voorgelegd met het verzoek om aan te geven in 
hoeverre ze het met deze stellingen eens of oneens waren. In tabel 4.6 worden de 
reacties samengevat. 
Veruit de meeste pilotkantoren onderschrijven de stelling dat de regeling tot stan-
daardisering van de klachtbehandeling binnen het kantoor heeft geleid. De 
meeste kantoren zijn ook van oordeel dat de klachtbehandeling is verbeterd. Min-
der grote eensgezindheid bestaat over de stelling dat de regeling tot een beter 
inzicht in de kwaliteit van de eigen dienstverlening heeft geleid. Een kleine meer-
derheid van de kantoren is het (geheel of grotendeels) oneens met deze stelling. 
Ook over de stelling dat de kwaliteit van de dienstverlening dankzij de regeling is 
verbeterd, lopen de oordelen uiteen. Slechts een ldeine meerderheid van de kan-
toren is het eens met de stelling. Dat is opmerkelijk, omdat verbetering van de 
lcwaliteit van de dienstverlening voor de meeste kantoren wel een belangrijk 
motief was om aan de pilot mee te doen (zie hoofdstuk 3). Behoud en verbetering 
van relaties met clienten vormden ook een belangrijk motief. De meeste kantoren 
zijn het echter oneens met de stelling dat de relatie met een aantal clienten dank-
zij de regeling behouden of verbeterd is. Een meerderheid is het wel eens met de 
stelling dat dankzij de regeling, klachten binnenkomen in een stadium waarin 
nog correctie mogelijk is. 
Slechts een kantoor is het eens met de stelling dat de regeling klachten uitlolct. 
Ook de stelling dat de kosten van de regeling voor deelnemende kantoren hoog 
zijn in verhouding tot de baten, wordt door slechts een kantoor onderschreven. 
Daarentegen zijn vrijwel alle kantoren het erover eens dat de regeling clienten 
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Tabel 4.6: Effecten van de Klachten. en Geschillenregeling 

dankzij de regeling is de klachtbehandeling binnen ons kantoor 	21 	 4 
gestandaardiseerd (n=25) 

dankzij de regeling is de klachtbehandeling binnen ons kantoor 	17 	 6 
verbeterd (n-23) 

dankzij de regeling hebben we een beter inzicht gekregen in de 	 11 	 13 
kwaliteit van onze dienstverlening (n=24) 

dankzij de regeling is de kwaliteit van de dienstverlening binnen 	14 	 10 
ons kantoor verbeterd (n=24) • 

dankzij de regeling is de relatie met een aantal clienten 	 8 	 15 
behouden of verbeterd (n=23) 

dankzij de regeling komen klachten binnen in een stadium 	 14 	 10 
waarin nog correctie mogelijk is (n=24) 

de regeling lokt klachten uit (n=25) 	 1 	 24 

de kosten van de regeling zijn voor deelnemende kantoren hoog 	 1 	 23 

in verhouding tot de baten (n=24) 

de regeling biedt clienten een good alternatief voor het 	 27 	 0 

tuchtrecht (n=27) 

de regeling biedt clienten een laagdrempelige procedure (n=27) 	25 	 2 

de regeling biedt clienten een snelle procedure (n=25) 	 24 	 1 

de regeling biedt een good alternatief voor de procedure voor 	 24 	 1 

incassoverzoeken bij de Raad van Toezicht (n=25) 

eon klacht bij de Geschillencommissie is slecht voor het imago 	 6 	 20 
van het kantoor (n=26) 

een goed alternatief voor het tuchtrecht en een snelle en laagdrempelige proce-
dure biedt. Ook de stelling dat de regeling een goed alternatief voor de procedure 
voor incassoverzoeken bij de Raad van Toezicht biedt, wordt door vrijwel alle kan-
toren onderschreven. Alhoewel nog maar weinig kantoren daadwerkelijke erva-
ring met de Geschillencommissie Advocatuur hebben opgedaan, is de overgrote 
meerderheid het oneens met de stelling dat een klacht bij de Geschillencommis-
sie slecht is voor het imago van het kantoor. 

Op de vraag of de Klachten- en Geschillencommissie aan hun verwachtingen vol-
doet, antwoorden negentien kantoren bevestigend; vijf kantoren geven te kennen 
dat de regeling slechts gedeeltelijk aan hun verwachtingen voldoet en drie kanto-
ren dat de regeling niet aan hun verwachtingen voldoet. De laatste kantoren lich-
ten dat als volgt toe: 
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(grotendeels) eens (grotendeds) 
oneens 

'Aan de grotendeels vaste clientele leggen wij deze regeling niet voor. De indi-
viduele particuliere klant blijkt niet geinteresseerd. Er komt nimmer een reac-
tie. Opname op de website geeft ook geen enkele reactie. Voor incasso 
gebruiken wij de gewone procedure bij de kantonrechter. Nooit een klacht 
gehad, we kunnen dus ook niet aan de praktijk toetsen.' 



'De regeling wekt bij clienten onbegrip en wantrouwen. De advocaat heeft nog 
niets gedaan en de client wordt dan al met een klachtprocedure geconfron-
teerd.' 

'De regeling moet landelijk worden ingevoerd. Dan krijgt ze vanzelf meer 
gewicht. Ons kantoor zou dan bijvoorbeeld op het briefpapier vermelden dat 
deze regeling geldt. En het laten tekenen van clienten zou dan ook geen pro-
bleem meer zijn.' 

De twee laatste kantoren lijken het vooral ook een probleem te vinden, dat de 
client moet tekenen voor de toepasselijIcheid van de regeling. Op dit onderdeel 
van de regeling komen we in de volgende paragraaf terug. 

De meeste kantoren die aangeven dat de regeling slechts gedeeltelijk aan hun ver-
wachtingen voldoet, geven als toelichting dat ze nog te weinig klachten hebben 
gehad om een oordeel te kunnen vellen. Een kantoor schrijft: 

`Te formalistisch voor een eenmanspraktijk. Daartegenover weer wel een goed 
kader voor verbetering dienstverlening.' 

Er zijn veel meer kantoren die nog weinig of geen klachten hebben ontvangen, 
maar die niettemin aangeven dat de regeling aan hun verwachtingen voldoet. Een 
van deze kantoren licht dat als volgt toe: 

'De verwachting was dat er nauwelijks gebruik van zou behoeven te worden 
gemaakt, gelet op onze kantooraanpak. In die zin komt de verwachting uit. 
Theoretisch gezien voldoet de regeling aan wat gewenst is.' 

De bedoelde kantooraanpak houdt in, dat men uitingen van ongenoegen van 
clienten zoveel mogelijk probeert voor te zijn; daardoor komt het meestal niet tot 
een ldacht. 

De vraag of ze andere kantoren aanraden om aan de Klachten- en Geschillenrege-
ling deel te nemen, wordt door 26 kantoren met la' beantwoord. Drie kantoren 
schrijven dat het ervan afhangt; moet er dan wel mee werken, er dus mens-
kracht op inzetten', geeft een van deze kantoren als toelichting. Geen enkel kan-
toor beantwoordt deze vraag met 'nee'. 
Een meerderheid van de kantoren vindt bovendien dat de Klachten- en Geschil-
lenregeling voor de gehele beroepsgroep zou moeten gelden: achttien kantoren 
vinden dat het een verplichte regeling moet worden. Tien kantoren vinden dat het 
een vrijwillige regeling moet blijven. Twee kantoren schrijven (nog) geen mening 
te hebben. Een kantoor dat vindt dat de regeling op vrijwilligheid gebaseerd moet 
blijven, tekent hierbij aan: `misschien op den duur wel verplicht stellen, als er 
aantoonbaar goede resultaten mee worden geboekt'. 
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Tussen kleine en grotere kantoren bestaan geen significante verschillen in waar-
dering van de regeling. 

Meningen over het informatiepakket van de Orde 
De NOvA heeft een informatiepakket laten maken voor kantoren die aan de pilot 
deelnemen of deelname overwegen. Dit informatiepakket bevat voorbeelden van 
een klachtreglement, een registratieformulier voor ldachten, een kantoorbro-
chure, intakeformulier en opdrachtbevestiging. In de enquete hebben we de 
pilotkantoren gevraagd naar hun oordeel over dit informatiepakket. Dat oordeel is 
overwegend positiel Alleen over het intakeformulier en de opdrachtbevestiging 
is een op de vier kantoren ontevreden dan wel niet geheel tevreden. Over het inta-
keformulier wordt met name gezegd dat het te uitgebreid en ingewikkeld is. 
Andere klachten zijn dat het 'niet handig ingedeeld' is of 'weinig ruimte voor 
afwijlcmogelijkhederi biedt; een kantoor vindt het 'erg toegespitst op particulier', 
een ander kantoor vindt het 'niet steeds ongewijzigd geschikt voor eenmansprak-
tijk'. Over de opdrachtbevestiging schrijft een kantoor dat de omvang ervan een 
drempel oplevert 'voor veel particuliere clienten die in emotionele toestand op 
ons kantoor komen'; een ander kantoor schrijft dat het 'in de praktijk lastig uit-
voerbaar' is om deze opdrachtbevestiging te gebruiken. Len kantoor noemt deze 
beide onderdelen van het informatiepakket 'te pompeus'. 

Waardering door klagers en beklaagden 
Doordat maar weinig pilotkantoren bereid of in staat waren onze vragenlijsten te 
verspreiden, tasten we in het duister over de waardering van de kantoorldachtpro-
cedures door de betrolcken clienten en advocaten. We ontvingen slechts een vra-
genlijst voor clienten en vier voor advocaten ingevuld terug. De client bleek onte-
vreden over de behandeling van zijn klacht door het kantoor; hij was door het 
kantoor inmiddels ook doorverwezen naar de Geschillencommissie Advocatuur. 
Volgens de client vonden er naar aanleiding van zijn klacht over traag optreden 
van de advocaat meerdere gesprekken plaats met de betrokken advocaat en de 
klachtfunctionaris van het kantoor. Beiden boden excuses aan; de klachtfunctio-
naris paste de declaratie aan. De client, die een veel hogere schadeloosstelling 
claimde, was daar niet tevreden mee. De advocaten die de enquete retourneerden, 
waren wel tevreden over de klachtprocedure van hun kantoor. Len van hen had 
zelf een gesprek gevoerd met de betrokken client. De client was volgens hem 
tevreden geweest met zijn uitleg. Twee andere advocaten hadden de klacht van 
bun client laten afhandelen door de ldachtfunctionaris van bun kantoor. In beide 
gevallen werd een financiele tegemoetkoming in de vorm van matiging van de 
dedaratie aangeboden. Beide clienten accepteerden die. De ene advocaat merkte 
op dat de inning van openstaande declaraties door de klachtregeling vergemakke-
lijkt wordt; de andere zag als voordeel dat, doordat de discussie via een derde ver-
loopt, het conflict minder scherp wordt. 

Waardering door dekens 
De dekens in de pilot-arrondissementen hebben weinig zicht op de werking van 
de kantoorklachtprocedures. Zij zien alleen die klachten die de kantoren zelf niet 

50 



naar tevredenheid van de client konden oplossen en dat zijn er niet zo veel. Een 
deken heeft zelf een beknopte enquete gehouden onder de pilotkantoren in zijn 
arrondissement. De meeste kantoren lieten weten nog geen klacht te hebben ont-
vangen. Deze deken had de indruk dat er van de implementatie niet al te veel 
werk was gemaalct. De meeste andere dekens waren positiever. Fen deken zei het 
vooral ook van belang te vinden dat kantoren door de regeling min of meer 
gedwongen worden om met opdrachtbevestigingen te werken; hierdoor kunnen 
volgens hem veel klachten worden voorkomen. 

4.6 	CLIENTEN LATEN TEKENEN VOOR DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE 

REGELING 

Er is een onderdeel van de regeling, waar veel pilotkantoren problemen mee lij-
ken te hebben. Kantoren die aan de Klachten- en Geschillenregeling deelnemen, 
moeten iedere client laten tekenen voor de toepasselijkheid van de regeling. Hier-
voor bleek al dat de helft van de pilotkantoren dit niet doet, of niet altijd. Kenne-
lijk hebben veel kantoren er moeite mee, de regeling in het eerste gesprek met 
een client ter sprake te brengen — en de client dan ook nog om een handtekening 
te moeten vragen. Ook bij vaste clienten vinden sommige kantoren het lastig om 
alsnog met de regeling aan te komen. In de interviews met dekens en andere 
sleutelinformanten werd dit probleem eveneens gesignaleerd. Het zou een van 
de redenen zijn waarom kantoren niet direct warmlopen voor deelname aan de 
Klachten- en Geschillenregeling. Enkele kantoren zouden zich ook vooral om 
deze reden hebben teruggetrokken uit de pilot (zie hoofdstuk 3). Tijdens de cur-
sus kantoorklachtbehandeling die door een van de onderzoekers werd bijge-
woond, leverde dit onderdeel van de regeling ook de meeste vragen op. Men had 
moeite met het idee de client vooraf te laten tekenen, maar het alternatief, een 
alcte van compromis op het moment dat een geschil is ontstaan, werd door enkele 
cursusdeelnemers nog minder aantrekkelijk gevonden. Zij vroegen zich bijvoor-
beeld af of een client, die toch al het gevoel heeft dat hij in het nadeel verkeert ten 
opzichte van de advocaat, niet extra argwanend wordt als die advocaat hem voor-
stelt om samen naar de Geschillencommissie te gaan. 

Toepassing van de regeling moet met iedere client overeengekomen worden. Dat 
heeft te maken met de keuze van de NOvA voor arbitrage (zie hoofdstuk 1). Arti-
kel 1021 wetboek van Burgerlijke rechtsvordering eist dat een arbitrageovereen-
komst wordt bewezen door middel van een geschrift. Volgens het informatiepak-
ket voor deelnemende kantoren is het daarom, ter voorkoming van latere 
discussie, nodig de client bij de verlening van de opdracht voor de toepasselijk-
heid van de regeling te laten tekenen. De NOvA heeft een arbitraal beding opge-
steld dat aansluit bij het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. De tekst is 
als volgt: 

'Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. 
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstand- 
koming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratie- 

51 



geschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillen-
commissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien 
verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bin-
dend advies gekozen kan worden. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele 
ldachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen dan 
kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De 
toepasselijlcheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot 
stand door ondertekening van dit formulier of door ondertekening van de 
door ons aan u te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de regeling 
wordt verwezen.' 

Het is de bedoeling dat kantoren het arbitraal beding opnemen op de voorzijde 
van hun intakeformulier en op de achterzijde een uitleg van de regeling afdruk-
ken. Zoals uit de tekst van het beding blijkt, kunnen kantoren de client ofwel het 
intakeformulier laten tekenen (dat kan tijdens het intakegesprek), ofwel de na het 
intakegesprek te verzenden opdrachtbevestiging — dan moet het arbitraal beding 
daarin zijn opgenomen. De NOvA heeft een voorbeeld intakeformulier en een 
voorbeeld opdrachtbevestiging voor deelnemende kantoren gemaakt. Het intake-
formulier kan alleen als checklist of ook ter vastlegging van de met de client 
gemaakte afspraken worden gebruikt. Indien het alleen als checklist wordt 
gebruikt, wordt kantoren aanbevolen om de tijdens het intakegesprek gemaakte 
afspraken per brief aan de client te bevestigen en om een schriftelijke bevestiging 
van de client te vragen. Kantoren wordt dus aanbevolen altijd een aantal afspra-
ken, onder andere over het honorarium, vast te leggen. De idee daarachter is dat 
dit veel ldachten en geschillen kan voorkomen. 

Uit de enquete onder pilotkantoren is niet duidelijk geworden hoeveel kantoren 
een opdrachtbevestiging gebruiken en wat daar precies in staat. Wel is duidelijk 
dat lang niet alle kantoren iedere client een handtekening onder het arbitraal 
beding laten zetten. Sommige kantoren lijken het vooral ook lastig te vinden de 
regeling tijdens het eerste gesprek met een client ter sprake te brengen. Het ver-
trouwen van de client moet in zo'n eerste gesprek nog gewonnen worden. Boven-
dien moeten in het intakegesprek toch al zoveel onderwerpen aan de orde 
komen. De Klachten- en Geschillenregeling vormt weer een extra onderwerp en 
bovendien een tamelijk ingewikkeld onderwerp. Enkele kantoren met een grote 
vreemdelingenpralctijk haakten vooral om deze reden al De NOvA heeft overi-
gens ondertussen gezorgd voor kantoorbrochures in diverse talen (Arabisch, 
Engels, Frans, Turks). 
Als kantoren clienten vragen om voor de toepasselijkheid van de regeling te teke-
nen, komt het overigens maar weinig voor dat die clienten dat weigeren. Vier 
kantoren geven aan dat dit af en toe gebeurt. De voornaamste redenen zijn vol-
gens deze kantoren nonchalance, desinteresse, onbekendheid. 

In reactie op onze vraag naar suggesties voor verbeteringen, deden drie kantoren 
voorstellen die de handtekening van de client overbodig zouden moeten maken: 
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Wettelijke regeling, die handtekening client overbodig maakt.' 

'Het klachtreglement op grond van de algemene voorwaarden van het kantoor 
van toepassing laten zijn op alle opdrachten. Dit in de vorm van een onherroe-
pelijk aanbod van het kantoor om, indien de client dat wenst, gebruik te 
maken van het reglement. In dat geval is geen handtekening van de client 
noodzakelijk.' 

Ten goede regeling waarvan clienten desgewenst gebruik lcunnen maken als 
er een klacht is, zonder voorafgaande formulierenstroom, die — in principe — 
op alle clienten wordt losgelaten.' 

Er was ook een kantoor dat aangaf, dat het probleem zou zijn opgelost als de rege-
ling voor de gehele beroepsgroep verplicht zou worden gesteld: als iedere advo-
caat het moet doen, is de psychologische drempel veel minder hoog. 
Ondertussen zijn er ook kantoren, die weinig of geen problemen hebben met het 
laten tekenen van clienten. Zo schreven enkele kantoren dat de Klachten- en 
Geschillenregeling in hun algemene voorwaarden is opgenomen. Met het teke-
nen van de opdrachtbevestiging gaat de client alckoord met die voorwaarden. 

4.7 	CONCLUSIES 

De pilotkantoren hebben niet alle onderdelen van de regeling in even sterke mate 
geimplementeerd. Sommige kantoren geven als reden op dat ze de regeling in 
stappen invoeren. Vrijwel alle pilotkantoren die de enquete retourneerden, heb-
ben wel een ldachtreglement ingevoerd. Veruit de meeste hebben ook een interne 
klachtfunctionaris; een uitzondering vormen een- en tweemanskantoren. lets 
minder dan de helft van de kantoren vraagt iedere client te tekenen voor de toe-
passelijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling. Op de vraag 'Is volgens uw 
regeling iedere uiting van onvrede van een client een klacht die geregistreerd 
moet worden?', antwoordt een op de drie kantoren bevestigend, de helft van deze 
kantoren geeft vervolgens aan dat dit in de praktijk niet gebeurt. De meeste kan-
toren maken Oen gebruik van het aanbevolen classificatiesysteem voor klachten. 
Bij slechts vier kantoren zijn de geregistreerde klachten al wel eens geanalyseerd 
met het oog op `verbetermaatregelen'. 
De aantallen ontvangen ldachten lopen sterk uiteen. Een kantoor heeft bijna de 
helft van het totale aantal ldachten ontvangen. Bijna de helft van de kantoren 
heeft daarentegen nog geen enkele klacht ontvangen. Het aantal klachten lijkt 
vooral te worden bepaald door de definitie van het begrip `Iclacht' die het kantoor 
hanteert. Bij de kantoren met de grootste aantallen klachten worden uitingen van 
ongenoegen van clienten eerder als ldacht opgevat en geregistreerd. Indien een 
kantoor met de klachtregeling alleen beoogt de klachtbehandeling te verbeteren, 
kan met een engere definitie worden volstaan. Veel kantoren zeggen echter ook 
de lcwaliteit van de dienstverlening te willen verbeteren of bewaken. Die doelstel-
ling vereist een mime definitie van het begrip ldacht. 
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De onderwerpen van de klachten komen overeen met die van de bij de advocaten-
tuchtcolleges ingediende klachten. Het meest wordt geklaagd over de werkwijze 
of bejegening van de advocaat en dan met name over traagheid en onvoldoende 
informatieverstrekking. Over juridisch-inhoudelijke aspecten en ook over finan-
ciele aspecten van de dienstverlening wordt minder vaak geklaagd. 
De meest voorkomende wijzen van afdoening van ldachten zijn: uitleg verschal 
fen aan de client, de fout erkennen, excuses aanbieden. Enkele kantoren bieden 
vaker een financiele tegemoetkoming, in de vorm van aanpassing declaratie of 
anderszins, aan. Op een totaal van 163 klachten zijn er slechts vijf doorverwezen 
naar Geschillencommissie Advocatuur. Dat duidt erop dat veruit de meeste lclach-
ten naar tevredenheid van de client kunnen worden opgelost door het kantoor. 
We beschikken echter niet over informatie van de clienten zelf. Slechts twee 
geschillen zijn daadwerkelijk aan de Geschillencommissie voorgelegd. 
De meeste pilotkantoren zijn tevreden over de Klachten- en Geschillenregeling. 
Ze zijn van oordeel dat de klachtbehandeling dankzij de regeling is verbeterd en 
dat de regeling clienten een goed alternatief voor het tuchtrecht en een snelle en 
laagdrempelige procedure biedt. Ze vinden niet dat de regeling klachten uitlokt, 
of dat de kosten voor het kantoor hoog zijn in verhouding tot de baten. Al met al 
voldoet de regeling aan de verwachtingen. De meerderheid van de pilotkantoren 
vindt ook dat de regeling landelijk moet worden ingevoerd en een verplichte rege-
ling moet worden. 
Het grootste knelpunt in de regeling vormt het arbitraal beding. Veel kantoren 
hebben er moeite mee de regeling in het eerste gesprek met een client ter sprake 
te brengen. Ook bij vaste clienten vinden sommige kantoren het lastig om alsnog 
met de regeling aan te komen. Als kantoren clienten vragen om voor de toepasse-
lijlcheid van de regeling te tekenen, komt het overigens maar weinig voor dat die 
clienten dat weigeren. 

54 



5 	Klachten bij de Geschillencommissie 
Advocatuur 

5.1 	iNLEIDING 

De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur bestaat uit twee fasen. De eerste 
is de in het vorige hoofdstuk besproken klachtprocedure op kantoorniveau. 
Klachten die na het doorlopen van de kantoorklachtprocedure niet zijn opgelost, 
kunnen in de tweede fase terechtkomen. Zij worden voorgelegd aan een externe 
commissie, de Geschillencommissie Advocatuur. De gang van zaken gedurende 
deze laatste fase wordt in dit hoofdstuk behandeld. 
Allereerst beantwoorden we de vraag hoe klagers bij de Geschillencommissie 
terechtkomen en bespreken we de motieven van degenen die weliswaar de weg 
naar de Commissie zijn opgegaan, maar daar uiteindelijk toch niet hun klacht 
aanhangig hebben gemaakt. Tot slot van de paragraaf behandelen we enkele keu-
zes die klagers moeten maken alvorens hun geschil te lcunnen voorleggen aan de 
Commissie. Vervolgens beantwoorden we de vraag wie de klagers zijn die met 
een klacht bij de Commissie terechtkomen. Daarna gaan we achtereenvolgens in 
op de aard van de klachten en de motieven van klagers om een klacht in te die-
nen, de zitting, het aantal uitspraken, de uitkomsten van de procedure, de behan-
delingsduur en de waardering van de verschillende betrokkenen voor de Geschil-
lencommissie. 

5.2  OP DE DREMPEL 

In tabel 5.1 worden diverse gegevens gepresenteerd over de zaken die bij de 
Geschillencommissie Advocatuur aanhangig zijn gemaakt. Sinds de start van het 
experiment hebben zich enkele tientallen clienten bij de Geschillencommissie 
gemeld met een klacht over hun advocaat. In lang niet alle gevallen is daadwerke-
lijk een geschil bij de Commissie aanhangig gemaakt. Ongeveer de helft van de 
klachten werd niet doorgezet. Het duurde tot juni 2000 - een jaar na de start van 
het experiment — voordat het eerste geschil bij de Geschillencommissie werd 
ingediend. Tot en met september 2001 werden in totaal zestien geschillen aan-
hangig gemaakt. In een geval ging het om een incassoverzoek van een advocaat. 
De overige zaken begonnen met een klacht van een client — meestal een particu-
liere client. Het is opvallend dat op een na alle geschillen aanhangig werden 
gemaakt door middel van een akte van compromis. De meeste zaken waren niet 
aflcomstig van pilotkantoren. Ook als de betroldcen advocaat wel bij een pilotkan-
toor werkzaam was, was echter meestal toch een akte van compromis nodig. Ver-
der valt op dat enkele particuliere clienten de voorkeur gaven aan arbitrage boven 
bindend advies. In twaalf van de zestien zaken heeft de Commissie inmiddels 
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een uitspraak gedaan; twee zaken zijn ingetrokken omdat client en advocaat zelf 
tot een minnelijke regeling kwamen; twee zaken lopen nog. 

Tabel 	Gegevens over de geschillen die bij de Geschillencommissie aanhangig zijn 
gemaakt (stand van zaken 1 oktober zoo .° 

Klachten door clienten bij de Geschillencommissie Kende 	 33 

Waarvan: 
Niet doorgezet 	 14 

Nog in 'voorfase a) 	 3 

Geschillen bij de Geschillencommissie aanhangig gemaakt 	 16 

Wa a rva n: 
Door particuliere client (consument) 3) 	 12 

Door zakelijke client 	 3 

Door advocaat (incassoverzoek) 	 1 

d.m.v. akte van compromis 	 15 

d.m.v. arbitraal beding 	 1 

Afkomstig van pilotkantoren 	 4 

Afkomstig van niet-pilotkantoren 	 12 

Type procedure: arbitrage 	 7 

Type procedure: bindend advies 	 8 

Door Geschillencommissie afgedaan met uitspraak 	 12 

Ingetrokken na schikking 	 2 

Nog lopend 	 2 

1) Er waren ook twee advocaten die informatie opvroegen omdat ze een incassoverzoek overwogen, maar die zich 

daarna niet meer meldden. 

2) Er is een klacht gemeld, de client heeft informatie, een akte van compromis en can vragenformulier ontvangen, 

maar het is nog niet duidelijk of de zaak wordt doorgezet. 

3) In twee gevallen gaf de client, nadat het geschil in behandeling was genomen, aan dat hij zijn klacht wilde intrek-

ken; daarop besloot de advocaat de zaak ter inning van zijn declaratie aanhangig te maken. 

4) In den geval hoefde de (particuliere) client niet meer te kiezen tussen bindend advies en arbitrage, omdat advo-

caat en client kort nadat het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig was gemaakt, tot een minnelijke schik-

king kwamen. 

Hoe komen Idagers bij de Geschillencommissie terecht? Sommige dienten wor-
den direct door bun advocaat of door iemand anders van het kantoor verwezen 
omdat het kantoor deelneemt aan het experiment. Anderen worden door de plaat-
selijk deken gewezen op de mogelijkheid om bun klacht via een akte van compro-
mis voor te leggen aan de Commissie en weer anderen hebben hun weg naar de 
Commissie via Internet gevonden. 
Uit de vraaggesprekken met de dekens (zes van de pilotarrondissementen en een 
daarbuiten) komt naar voren dat de meesten van hen weliswaar enkele keren had-
den verwezen naar de Geschillencommissie, maar dat er uiteindelijk vrijwel nooit 
een klacht terecht is gekomen. Een van de dekens merkt op: 'Ik heb dat bij elkaar 
zes of zeven keer geprobeerd. lk doe dat min of meer standaard in de zaken die 
zich ervoor lenen (...). Het resultaat is tot nu toe nihil.' En een ander zegt: 'Van 
mij als deken is nog geen klacht naar de Commissie gegaan. Ik heb er soms 
gewoon niet aan gedacht, het was wel eens zo dat ik achteraf dacht dat had ook 
gekund. Maar we lossen hier in de beslotenheid van deze kamer ook nogal wat 
op.' Dit laatste voerden meerdere dekens aan als motief voor het geringe aantal 
klachten dat de Commissie bereikt. 

56 



Redenen om een klacht niet ter behandeling voor te leggen 
Vaak komen ldagers niet verder dan het voorportaal. Men wint telefonisch infor-
matie in bij de Geschillencommissie, verzoelct cm een formulier voor de alcte van 
compromis of verstuurt stukken aangaande een klacht, maar uiteindelijk wordt 
de zaak niet bij de Commissie aanhangig gemaakt. Wat kan hiervan de achter-
grond zijn? 
Voordat de Geschillencommissie een geschil in behandeling neemt, meet aan 
drie eisen zijn voldaan: (1) advocaat en client moeten door middel van een arbit-
raal beding of akte van compromis overeen zijn gekomen het geschil aan de 
Commissie voor te leggen. (2) De client dient een vragenformulier in te vullen 
waarin hij onder andere, als hij een particuliere client is, moet aangeven of hij 
kiest voor een bindend advies of voor arbitrage. Dit formulier meet door de (parti-
culiere) client zijn ondertekend. (3) Degene die het geschil aanhangig maakt — 
meestal is dit de client — dient de administratiekosten ('klachtgeld') te hebben vol-
daan; een particuliere client die veer bindend advies iciest meet bovendien, indien 
hij de declaratie van de advocaat nog niet geheel heeft voldaan, het nog open-
staande declaratiebedrag bij de Geschillencommissie deponeren. Naast deze 
eisen kunnen factoren als de maximale schadeclaim van f 20.000 of het feit dat 
een client zijn klacht eerst bij het advocatenkantoor dient in te dienen een rol spe-
len bij het niet doorzetten van een klacht. 
We hebben een korte vragenlijst verstuurd naar alle klagers die niet hadden 'door-
gezet', waarin onder andere naar de redenen veer het terugtrekken van de ldacht 
is gevraagd. Elf klagers vulden het enqueteformulier in. Zoals blijkt uit tabel 5.2, 
werden soms meerdere motieven genoemd veer het niet laten behandelen van 
een ldacht door de Geschillencommissie Advocatuur. 

Tabel 5.2: Motieven van klagers om hun klacht uiteindelijk niet te laten behandelen door 

de Geschillencommissie 

Motieven 	 &Intol keren genoemd 

De Geschillencommissie was niet bevoegd 	 3 
De advocaat wil niet naar Geschillencommissie 	 4 
lk vond het onduidelijk wat ik moest doen 	 1 
lk wilde het openstaande declaratiebedrag niet in depot storten 	 1 
lk had te weinig vertrouwen in de Geschillencommissie 	 2 

De klacht moet nog in eerste fase worden behandeld 	 2 
Overig 	 2 

Totaal (11 klagers) 	 15 

Het motief dat clienten het meest aanvoeren em een klacht niet door te zetten, is 
dat de advocaat niet bereid was em de klacht te laten behandelen door de Com-
missie. Een van de geinterviewde dekens legt dit als volgt uit: 'We hebben een 
paar keer, waarbij het ging em declaraties, gewezen op de mogelijkheid van de 
Geschillencommissie. (...) Maar wat je vaak ziet, is dat er al een ontzettende ver-
harding is, van beide kanten. Dan is het moeilijk em die Geschillencommissie 
nog aan de man te brengen.' Een andere deken stelt echter dat advocaten altijd 
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wel bereid zijn mee te doen, maar: 	ik klagers vertel dat ze dan wel het bedrag 
van de rekening in depot moeten storten, dan haken ze af.' 

De akte van compromis 
Hierboven Week al dat vrijwel alle geschillen werden aangebracht door middel 
van een akte van compromis. In de meeste gevallen gebeurde dat door bemidde-
ling van de plaatselijke deken. Niet alle clienten lijken zich ervan bewust te zijn 
geweest waar ze precies voor tekenden. Sommige clienten hebben op het 
moment dat ze hun handtekening zetten, het Reglement Geschillencommissie 
Advocatuur nog niet ontvangen. Uit ons dossieronderzoek bij de Geschillencom-
missie bleek dat ten minste drie clienten nadat ze de akte van compromis hadden 
ondertekend en aan de Commissie hadden opgestuurd, te kennen gaven dat ze 
hun lclacht wilden intreklcen. In alle drie de gevallen had de client de declaratie 
van de advocaat nog niet (geheel) voldaan. Fen van deze clienten gaf aan dat de 
door hem geleden schade 20.000 gulden overtreft, waardoor hij het geschil niet 
aan de Commissie kan voorleggen. 
De Geschillencommissie liet deze drie ldagers weten dat ze niet eenzijdig terug 
konden komen op hetgeen ze met de advocaat overeen waren gekomen. In de 
standaardbrief van de Geschillencommissie luidt de formulering: 'Nu u het 
geschil aan de Commissie heeft voorgelegd, betekent dit dat u niet zonder 
instemming van de advocaat hierop kunt terugkomen.' En de brief wordt afgeslo-
ten met: 'Voorts delen wij u mee dat het door u betaalde klachtgeld door de Com-
missie niet wordt teruggestort.' Toen deze clienten erbij bleven dat ze de zaak wil-
den intreldcen, vroeg de Geschillencommissie de betrokken advocaten of zij het 
geschil ter inning van de declaratie aanhangig wilden maken. Een advocaat rea-
geerde niet, waarna het dossier door de Commissie werd gesloten. De beide 
andere advocaten antwoordden bevestigend. Daarop werden in de verdere proce-
dure de rollen omgedraaid: de advocaat werd eiser en de client verweerder. 

Bindend advies of arbitrage 
Particuliere clienten dienen, als gezegd, aan te geven of ze kiezen voor bindend 
advies of arbitrage.' Dit blijkt nogal eens problemen met zich mee te brengen. Zo 
schrijft een respondent op het enqueteformulier ter toelichting bij zijn keus voor 
arbitrage: 'De gewone rechter is nog bevoegd.' En een ander noteert: 'Omdat bij 
arbitrage nog een stap naar de gewone rechter mogelijk is, zo heb ik begrepen.' 
Dezelfde klager antwoordt op een andere vraag in de enquete dat hij de procedure 
bij de Geschillencommissie ingewikkeld vindt en voegt daar aan toe: tijk maar 
naar mijn beantwoording van de vraag over bindend advies of arbitrage. lk ga 
ervan uit dat juist bij arbitrage nog de weg naar de burgerrechter openstaat.' Als 
redenen om te kiezen voor bindend advies worden in de enquete genoemd: 
weet meteen waar je aan toe bent.' En: 'in principe is een bindend advies een 

1. 	De Vos (1999) merkt over het begrip 'bindend advies' op dat dit eigenlijk een ongelukkig begrip 
is, want hoewel partijen zich eraan moeten houden, heeft het niet dezelfde waarde als een Tech-
terlijk vonnis. Als een van de partijen weigert zich aan het advies te houden, zal de andere partij 
alsnog de rechter moeten verzoeken om een vonnis te wijzen waarin de laatstgenoemde partij 
wordt veroordeeld tot het nakomen van het bindend advies (p. 212-213). 
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eindbeslissing en daarmee ga je dan allebei akkoord.' Deze verwarring komt ook 
naar voren uit een brief van een klager aan de secretaris van de Commissie: 'char 
de uitleg van u wat arbitrage of bindend is voor mij onduidelijk is, wilt u mij dat 
nog eens uitleggen?' En verderop in dezelfde brief staat: `Heeft de tegenpartij 
voor jets gekozen, arbitrage of bindend? (...) Heeft hij het openstaande bedrag dat 
ik van hem eis in het depot gestort? Als dat niet zo is, dan stop ik ook.' Uit dit laat-
ste fragment blijkt, net als uit het voorgaande, dat de klager het verschil tussen 
arbitrage en bindend advies niet begrijpt en bovendien dat hij er niet van op de 
hoogte is dat de Orde een oplossing biedt voor die situaties waarin een advocaat 
een bindend advies niet nakomt. De client kan dan alsnog beschilcken over een 
advocaat zonder dat aan deze juridische bijstand kosten zijn verbonden. 2  

Indien de particuliere client voor bindend advies kiest en er een onbetaalde decla-
ratie is, dan dient hij het openstaande declaratiebedrag bij de Geschillencommis-
sie in depot te storten. Het lijkt voor de hand te liggen dat dit mede de keuze van 
de klager voor het type uitspraak dat hij wenst, bepaalt. Toch wordt op het enque-
teformulier nimmer aangegeven dat men voor arbitrage heeft gekozen omdat er 
geen depotstorting is vereist. Het lijkt erop dat de client geen weet heeft van dit 
verschil. Dit wordt ondersteund door het feit dat enkele clienten hun zaak wilden 
terugtrekken toen depotstorting verlangd werd. 

5.3 	KLAGERS BIJ DE GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR 

Wie klagen er bij de Geschillencommissie Advocatuur? Uit de vorige paragraaf is 
al duidelijk geworden dat drielcwart van de klagers die hun geschil aanhangig 
hebben gemaakt bij de Commissie, particuliere clienten zijn. Uit eerder onder-
zoek blijkt dat klagers gewoonlijk geen afspiegeling zijn van de Nederlandse 
bevolking.3  Niet alle mensen komen in dezelfde mate in aanraking met bestuurs-
organen, ziekenhuizen of advocaten. Zo dienen veel meer vrouwen dan mannen 
een klacht in bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen en ook ligt het oplei-
dingsniveau van de klagers bij deze Commissie lager dan het opleidingsniveau 
van de Nederlandse bevolking. 4  Wellicht is het bovendien zo dat verschillende 
typen mensen ook verschillende klachtwegen kiezen. Is er een verschil tussen de 
klagers die hun klacht indienen bij de Raden en het Hof van Discipline en de kla-
gers die hun klacht indienen bij de Geschillencommissie? In de enquetes hebben 
we klagers die hun geschil ter behandeling hebben voorgelegd aan de Commissie 
(ook klagers die hun klacht niet hebben doorgezet), gevraagd naar hun sekse, 
leeftijd en opleidingsniveau. Het resultaat is weergeven in drie tabellen in bijlage 
III van dit boek. Ter vergelijking zijn eveneens dezelfde gegevens uit eerder 
onderzoek naar de tuchtrechter opgenomen. 5  Vanwege het feit dat het slechts om 

2. Als de advocaat een arbitraal vonnis niet nakomt en bijvoorbeeld de vastgestelde schade niet aan 
de Idager betaalt, kan de klager betaling via exequatur afdwingen. In die gevallen waarbij er dek-
king onder de beroepsaansprakelijIcheidsverzekering is, betaalt de verzekeraar. 

3. Zie bijvoorbeeld Timmer & Niemeijer 1994, P.  97-99; Jacobs 1994. 
4. Doornbos & Van Reijsen 2000, p. 62. 
5. Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1997, p. 90-91. 
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achttien geenqueteerde klagers gaat, lcunnen we slechts constateren dat er tot nog 
toe geen aanwijzingen zijn dat de lclagers bij de tuchtrechter wat betreft sekse, 
leeftijd of opleidingsniveau verschillen van die bij de Geschillencommissie. Meer 
mannen dan vrouwen klagen, de leeftijdscategorie tot 35 jaar is ondervertegen-
woordigd en ongeveer de helft van de klagers heeft een hogere beroepsopleiding 
of een wetenschappelijke opleiding. 

5.4 	AARD VAN DE KLACHTIN 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de meeste klachten tot nog toe via een akte van 
compromis bij de Commissie zijn binnengekomen. Op het standaardformulier 
van een akte van compromis worden vier categorieen klachtaspecten onderschei-
den: de lcwaliteit van de dienstverlening, schadeclaims, de hoogte van de declara-
tie en onbetaalde declaraties. In alle afzonderlijke klachten die langs deze weg 
zijn binnengekomen, zijn minstens twee categorieen en meestal drie of vier op 
het formulier aangekruist. De klachten hebben altijd zowel met de kwaliteit van 
de dienstverlening als met een financiele Icwestie te maken. 
In de enquete noemen zes van de zeven clienten ook meerdere klachtonderdelen. 
Vijf keer wordt de werkwijze/bejegening van de advocaat genoemd als onderwerp 
van de klacht, vier keer de juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverle-
ning, drie keer de praktiflevoering en twee keer financiele aspecten van de dienst-
verlening. Klagers hebben kennelijk meervoudige klachten. 

Door middel van dossieronderzoek bij de Geschillencommissie Advocatuur kon-
den wij van de clienten wier klacht is doorgezet, nagaan waaruit hun klacht 
bestaat en wat zij zich vooraf voorstellen van de financiele afloop van de klacht-
behandeling. Op het formulier dat Wagers wordt toegezonden door de Geschil-
lencommissie Advocatuur, dienen ze onder andere in te vullen of ze de declaratie 
(geheel) hebben voldaan, of ze schade hebben geleden en wat ze voorstellen ter 
oplossing van het geschil. Bij twaalf van de zestien geschillen die tot nu toe aan 
de Commissie werden voorgelegd, had de client de declaratie van de advocaat niet 
(geheel) voldaan. De openstaande bedragen varieerden van ruim f mo tot bijna 
f 9.000, met een gemiddelde van f 4.000. Dertien clienten gaven aan dat ze 
schade hadden geleden. Net  als bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen 6  speci-
ficeert ongeveer de helft van de Wagers bun schadeclaim niet, maar verzoeken de 
Commissie hen naar redelijlcheid en billijIcheid een vergoeding toe te kennen. 
Zes klagers specificeren de hoogte van hun claim wel; de laagste van deze claims 
bedraagt ruim f 7.000; twee Wagers claimen het maximaal mogelijke bedrag van 
f 20.000. Gevraagd naar hun voorstel ter oplossing van het geschil, vullen de 
meeste Wagers in dat ze restitutie willen van de declaraties die ze al hebben vol-
daan en/of Icwijtschelding van het nog openstaande declaratiebedrag. Een Hager 
stelt een symbolische tegemoetkoming van f L000 plus vergoeding van de kos-
ten van het bindend advies voor. Een Wager, ten slotte, claimt 'de maximale ver-
goeding van f 'moo plus de maximale straf; deze client verkeert kennelijk in de 

6. 	Doornbos & Van Reijsen 2000. 
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veronderstelling, dat de Geschillencommissie ook een straf kan opleggen aan de 
advocaat. 

Klagers hebben veelal meervoudige klachten en vaak ook meervoudige doelen 
met het indienen van een klacht. Wat willen de klagers bij de Geschillencommis-
sie Advocatuur met hun klacht bereiken? In de standaardformulieren zijn de 
meeste klachtaspecten die lcunnen worden onderscheiden, gesteld in financiele 
termen. In de akte van compromis zijn dat er drie van de vier (schadeclaims, de 
hoogte van de declaratie en onbetaalde declaraties). In het formulier dat klagers 
dienen in te vullen voor de Geschillencommissie, wordt eerst een open vraag over 
de inhoud van de klacht gesteld, namelijk: `Wat is puntsgewijs de inhoud van uw 
klacht?' Daarna echter gaan de gesloten vragen over financiele aspecten. `Heeft u 
de declaratie voldaan?"Heeft u ten gevolge van het handelen of nalaten van uw 
advocaat schade geleden?' en `Zo ja, kruis dan aan welk verzoek u aan de Corn-
missie doet: VERZOEK: Ik verzoek de Commissie om: in redelijkheid en blijheid 
een vergoeding vast te stellen of een vergoeding toe te kennen van f....' Uit de 
door ons verzonden en door de clienten ingev -ulde vragenlijsten komt een minder 
sterke financiele orientatie van klagers naar voren. Tabel 5.3 laat zien dat de 
meeste geenqueteerde klagers zowel het onjuiste optreden van advocaten aan de 
kaak willen stellen als een schadeloosstelling hopen te bereiken. De geenquete-
erde advocaten daarentegen onderschatten het motief van clienten om het onjuist 
optreden van de advocaat aan de kaak te stellen. 

Tabel 5.3: Motieven van klagers am een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie 

Motieven 

7. 	Doornbos & De Groot -van Leeuwen 1997, p. 93. 

Aantal keren genoemd 

door klagers 	door advocaten 

Correctie fout (en voortzetting relatie advocaat) 	 2 	 1 

Onjuist optreden advocaat aan de kaak stellen 	 15 	 3 

Schadeloosstelling 	 14 	 8 

Verbetering kansen ev. juridische procedure 	 3 	 0 

Overig 	 2 	 2 

Totaal (18 klagers en 9 advocaten) 	 36 	 14 

Uit eerder verricht onderzoek naar de tuchtrechter blijkt eveneens dat vele kla-
gers meerdere doeleinden voor ogen hebben. Bijna een derde van de klagers 
noemt als reden voor het indienen van een klacht bij de Raad voor Discipline dat 
zij het onjuist optreden van de advocaat aan de kaak willen stellen. Vrijwel 
dezelfde percentages klagers willen het klachtwaardig handelen stopzetten of de 
advocaat op zijn vingers tikken. 7  Len kwart van de ldagers noemt (tevens) schade-
loosstelling als motief. Dit laatste wijkt duidelijk af ten opzichte van de Geschil-
lencommissie, waar men veel meer ook een schadeloosstelling wenst. Dit ver-
schil komt waarschijnlijk voort uit het feit dat rechtstreeks via de Raad van 
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Discipline geen schadeloosstelling verkregen kan worden, terwijl dat wel moge-
lijk is bij de Commissie. De klachtomschrijving van de client bij de Raad wordt 
bovendien minder in financiele termen gedwongen. 

5.5 	TER ZITTING 

Bij alle Geschillencommissies neemt de mondelinge behandeling van de lclacht 
ter zitting een belangrijke plaats in; zo ook bij de Geschillencommissie Advoca-
tuur. Volgens het reglement worden beide partijen opgeroepen om mondeling te 
worden gehoord indien de Commissie dit nodig acht of indien een of beide par-
tijen dat wensen (artikel 15, eerste lid). In de praktijk gebeurt dit vrijwel altijd. 
Gewoonlijk wordt de beslissing genomen door de voltallige Commissie van drie 
personen. Alleen geschillen betreffende de incasso van een of meer door de advo-
caat aan de client verzonden declaraties waarin geen schriftelijk verweer is 
gevoerd, worden afgedaan door de voorzitter van de Commissie. Dit is in de afge-
lopen periode een keer gebeurd. Daamaast is het in een zaak niet tot een zitting 
gekomen, omdat de Commissie vaststelde dat ze niet bevoegd was het geschil te 
behandelen. 
Ingevolge artikel 29 van het Reglement van de Commissie dienen partijen bij 
arbitrage per aangetekende brief te worden opgeroepen voor de mondelinge 
behandeling. Het is een keer voorgekomen dat op de dag van de zitting de Corn-
missie erachter kwam dat dit niet was gebeurd. Besloten werd de zaak een maand 
later als nog te agenderen voor een mondelinge behandeling en partijen werden 
alsnog per aangetekend schrijven opgeroepen voor de zitting. Daar de advocaat 
wel aanwezig was, werd de zitting gebruikt om zijn standpunt te vernemen. Het 
stond de advocaat vrij ook op de tweede zitting te verschijnen. 

Gewoonlijk haalt de secretaris van de Commissie de partijen op het afgesproken 
tijdstip op uit de wachtkamer. De Commissie en de secretaris zitten achter een 
grote tafel, de partijen zitten op enige afstand daarvandaan. De namen van de 
commissieleden zijn aangegeven op naambordjes. De voorzitter heeft de regie in 
handen, bepaalt de gang van zaken, de volgorde van sprekers en stelt de meeste 
vragen. De overige leden stellen vooral vragen die een nauwkeuriger zicht geven 
op de omstandigheden waardoor het conflict is ontstaan. 
Tijdens de twee zaken waarbij wij aanwezig waren, gaf de voorzitter na een korte 
samenvatting van de klacht het woord aan de eiser en vervolgens aan de verweer-
der. De clienten waren bij de mondelinge behandeling van hun zaak aanwezig en 
hadden ter ondersteuning iemand meegebracht. Bij een van de twee zaken was 
de advocaat aanwezig. Net  als de klagers, gebruilcte de advocaat allerlei ondersteu-
nende argumenten om zijn positie te versterken. Naast argumenten die direct 
met de zaak te maken hebben zoals 'ik heb goed werk geleverd', werden argu-
menten aangevoerd die met de zaak op zich niet zoveel van doen hebben, zoals: 
'Ik loop al jaren in de advocatuur mee en ik heb nog geen enkele klacht gehad.' 
Fen commissielid merkte ter zitting op dat de client niet over alle stukken 
beschikte en vroeg vervolgens: 'Heeft u de bijlagen niet? Zo weet u niet over 
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welke stuldcen de Commissie beschikte. Dat is niet juist.' Daarop ontving de 
client de betreffende stuldcen alsnog. 

Aanwezigheid van partijen 
In de uitnodiging voor de zitting gebruikt de Geschillencommissie de volgende 
standaardformulering: 'Het staat u vrij al dan niet aan de uitnodiging gevolg te 
geven. De ervaring van de Commissie is dat een mondelinge toelichting van par-
tijen doorgaans verhelderend werkt. Komt u niet, dan ontneemt u zich de moge-
lijkheid nog te reageren op hetgeen de wederpartij in het geschil naar voren 
brengt.' Bijna alle clienten geven aan de uitnodiging gehoor: negen van de tien 
clienten waren op de zitting aanwezig. Dit is in jets mindere mate het geval bij de 
advocaten: zeven van de tien advocaten waren aanwezig op de mondelinge behan-
deling van het geschil. Op zes van de tien zittingen waren zowel de advocaten als 
de clienten aanwezig, in een geval was alleen de advocaat aanwezig en in drie 
gevallen alleen de client. 
Ter vergelijking: bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen was het opkomstper-
centage van ziekenhuizen 61 procent. 8  Bij de andere geschillencommissies vari-
eert het opkomstpercentage van de partijen sterk en het is ook niet altijd zo dat de 
consument veel vaker aanwezig is dan het beklaagde bedrijf. Zo was in 2000 de 
consument bij de Geschillencommissie Post in 63 procent van de geschillen ter 
zitting aanwezig om zijn standpunt toe te lichten, terwijl PTT Post bij alle zittin-
gen aanwezig was en bij de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven was 
de aanwezigheid respectievelijk 61 en 8o procent. Bij de Geschillencommissie 
Installerende Bedrijven daarentegen was de consument in 84 procent van het 
totaal aantal geschillen aanwezig en de ondernemer in 58 procent. 9  

5.6 	HET AANTAL UITSPRAKEN EN DE UITKOMSTEN 

In de raadkamer doet de Geschillencommissie uitspraak in het geschil. Deze uit-
spraak wordt door de secretaris van de Geschillencommissie aan de partijen 
gestuurd. De Geschillencommissie Advocatuur kan uitspraak doen in de vorm 
van een bindend advies, maar ook in de vorm van een arbitraal vonnis. De Com-
missie heeft in de periode tot 1 oktober 2001 in totaal twaalf zaken afgehandeld: 
vijf keen betreft het een arbitraal vonnis en zes keer een bindend advies; een keer 
heeft de Commissie zich onbevoegd verklaard. Deze laatste zaak was via de deken 
bij de Commissie gekomen; kennelijk kon hij niet inschatten of de Commissie 
bevoegd zou zijn. De clientklager is van mening dat de Commissie het geschil 
toch in behandeling kan nemen omdat zijn klacht pas in 2000 is ontstaan, hoe-
wel het handelen van de advocaat waarover geklaagd wordt, heeft plaatsgevonden 
voor 1 juni 1999. De advocaat beroept zich op het niet bevoegd zijn van de Corn-
missie omdat de klacht zijns inziens betrekking heeft op juridische bijstand die is 
verleend in 1998. De Commissie heeft zich onbevoegd verklaard, vanwege het 
feit dat het ging om een gesteld nalaten van de advocaat dat aanleiding heeft gege- 

8. Doornbos & Van Reijsen 2000, p. 69. 
9. Jaarverslag 2000 Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. 
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ven tot een klacht die dateert van voor I juni 1999. Om de onderhavige klacht en 
het daaruit voortvloeiende geschil inhoudelijk te kunnen beoordelen zou de Corn-
missie zich moeten uitlaten over het handelen van de advocaat dat plaatsvond 
voor de installatiedatum van de Commissie. 

Tabel 5.4: Uitspraken van de Geschillencommissie 

Onbevoegdverklaring 	 1 

Bindende adviezen 	 6 

Waarvan: 

klacht deels gegrond 	 4 

klacht ongegrond 	 2 

Arbitrale vonnissen 	 5 

Waarvan: 

Vordering client afgewezenn 	 2 

incassoverzoek advocaat toegewezen 	 3 

Totaal aantal uitspraken 	 12 

1) In beide gevallen wees de Geschillencommissie de vordering in reconventie van de advocaat toe; in een geval met 
dien verstande dat de tussentijdse verhoging van het kantoortarief niet rnocht worden doorberekend aan de client; 
de advocaat had bier tijdens zitting mee ingestemd. 

In tabel 5.4 worden enkele gegevens over de uitspraken gepresenteerd. Vier keer 
werd in een bindend advies de klacht van de client 'deels gegrond' of 'ten dele 
gegrond' verklaard. Twee keer moest de advocaat alleen de administratiekosten 
aan de client te vergoeden; in het ene geval bedroegen deze f too, in het andere 
geval f 15o. Beide clienten hadden de Commissie gevraagd een vergoeding naar 
redelijkheid en billijkheid vast te stellen. De eerste cliente had een 'symbolische 
vergoeding' van 11.000 voorgesteld. Zij gaf daarbij aan dat de advocaat haar een 
financiele tegemoetkoming van bijna 1 400 had aangeboden; die vond zij te laag. 
De vergoeding die de Geschillencommissie toekende was echter aanmerkelijk 
lager. De tweede client had een 'redelijke vergoeding' voorgesteld voor de 'proces-
en deurwaarderskosten die ik niet had gehad als ik zonder tussenkomst van de 
advocaat had betaald'. De klacht van deze laatste client had betrekking op de wijze 
waarop de advocaat de regeling van zijn schulden had aangepakt. Beide dienten 
hadden de declaratie van de advocaat niet geheel voldaan. In het eerste geval ging 
het om een bedrag van enkele duizenden guldens; dit werd door de Geschillen-
commissie op de rekening van de advocaat overgemaakt. In het tweede geval ging 
het om een veel kleiner bedrag (de eigen bijdrage voor een toevoeging) en had de 
advocaat in zijn verweerschrift aangegeven dit bedrag niet verder op de client te 
zullen verhalen. 
Twee keer matigde de Commissie ook de declaratie van de advocaat. In het ene 
geval werden de nog openstaande declaraties met ruim f 5.000 gematigd tot een 
derde van het totaal bedrag; in het andere geval werd de declaratie gematigd met 
ruim f 2.900, zijnde het gehele nog openstaande bedrag. De eerste client had de 
Commissie gevraagd een vergoeding naar redelijkheid en billijkheid vast te stel-
len; de tweede had een schadevergoeding van bijna f 12.500 gevorderd. 
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In twee andere bindende adviezen werd de ldacht van de client ongegrond ver-
klaard. In alle vijf de arbitrale vonnissen die de Geschillencommissie tot nu toe 
gewezen heeft, werd de vordering van de client — voorzover daar sprake van was — 
afgewezen. 
Een vonnis betrof een incassoverzoek van een advocaat die deelneemt aan de 
pilot. De client had niet gereageerd op sommaties van de advocaat om de nog 
openstaande declaratie te betalen en reageerde evenmin op het verzoek van de 
Geschillencommissie om schriftelijk verweer te voeren. Twee andere vonnissen 
betroffen geschillen die weliswaar middels een akte van compromis aanhangig 
waren gemaakt, maar waarin de client later terug wilde komen op deze beslis-
sing. De betrokken advocaten lieten weten de procedure te willen voortzetten ter 
incasso van hun nog openstaande declaraties. De ene client voerde wel schrifte-
lijk verweer (hij had dat al gedaan voordat hij te kennen gaf het geschil te willen 
'intrekkerf), maar verscheen niet op de zitting. De andere voerde schriftelijk ver-
weer en verscheen ook op de zitting. Alle drie de clienten werden veroordeeld tot 
het voldoen van de nog openstaande declaraties en werden — als de in het ongelijk 
gestelde partij — bovendien veroordeeld in de kosten van de arbitrage. Datzelfde 
gold voor twee andere clienten, die wel gedurende de hele procedure als eisers 
optraden. Een van deze vonnissen betrof een geschil over de hoogte van de decla-
ratie en de bijstand die de advocaat de (particuliere) client had verleend in een 
arbitrageprocedure. In dit geval wees de Commissie de vordering van de client af 
en die van de advocaat toe, echter met dien verstande dat de advocaat zijn honora-
rium diende te herberekenen. De advocaat had daar tijdens de zitting al mee 
ingestemd, nadat was vastgesteld dat een tussentijdse verhoging van het kantoor-
tarief niet eerst met de client overeen was gekomen. 

In twee geschillen hoefde de Geschillencommissie geen uitspraak te doen omdat 
client en advocaat alsnog tot een schilcking kwamen. Beide geschillen betroffen 
de hoogte van de declaratie. 

Behandelingsduur 
De Geschillencommissie beoogt onder meer een snelle procedure te bieden. 
Wordt dat doel bereilct? 
De zaak waarin de Commissie zich onbevoegd heeft verklaard, is begrijpelijker-
wij s het snelst van alle twaalf geschillen afgehandeld: de periode van inzenden 
van de stukken door de deken tot en met de datum van de uitspraak bedroeg 
slechts twee maanden. De behandeling van de overige klachten nam een langere 
tijd in beslag. Tussen de ontvangst van het vragenformulier en de zitting van de 
overige (io) zaken zaten minimaal drie en maximaal zeven maanden. De uit-
spraak volgde binnen zes weken na de zitting. De behandelingsduur lijkt niet 
sterk af te wijken van die van andere Geschillencommissies die in 2000 gemid-
deld 6,7 maanden bedroeg.i° 

10. Jaarverslag 2000 Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, p. 24. 
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5.7 	WAARDERINC VOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE 

Tevredenheid van klagers 
De mate van tevredenheid van klagers in het algemeen hangt samen met de pro-
cedure. Toch is niet iedere Hager die in het gelijk is gesteld, tevreden; en ook is 
niet iedere Hager die in het ongelijk is gesteld, ontevreden. Van de klagers over 
het gedrag van advocaten met een gegrond bevonden ldacht bij de Raden van Dis-
cipline bijvoorbeeld is eenderde ontevreden over de klachtbehandeling door de 
tuchtrechter. En van de klagers wier ldacht is afgewezen, is zes procent tevreden." 
De waardering van de Wagers voor de Commissie kunnen wij opmaken uit de 
(zeven) ingevulde enquetes die wij ontvingen van mensen die zich tot de Geschil-
lencommissie Advocatuur hebben gewend met een klacht over een advocaat. 
Twee Wagers zouden in een voorkomend geval weer naar de Geschillencommis-
sie gaan met een klacht. Illustratief is de reactie van een geenqueteerde cliente 
die zich geconfronteerd zag met een ongegrondverldaring van haar klacht. Zij is 
tevreden met de gang van zaken bij de Geschillencommissie en licht dat als volgt 
toe: 'Er is geen naar gevoel achtergebleven over de behandeling door de Commis-
sie. Er was een behoorlijke en adequate ontvangst en behandeling met uitleg.' Zij 
vindt dat haar klacht binnen een redelijk termijn is behandeld, dat zij voldoende 
informatie van de Commissie heeft ontvangen, dat zij de klacht voldoende heeft 
kunnen toelichten, dat de Commissie op de belangrijkste aspecten van de ldacht 
is ingegaan, dat de beslissing voldoende is gemotiveerd, enzovoorts. Dit alles dus 
ondanks de ongegrondverklaring van haar klacht. 
Twee respondenten zeggen dat het van de uitspraak af zal hangen of zij weer naar 
de Commissie toe zullen stappen. Twee anderen zeggen in de toekomst niet 
meer met een Idacht naar de Geschillencommissie Advocatuur te willen gaan. Dit 
wordt als volgt toegelicht: 'Ik begrijp niet dat volstaan wordt met marginaal het 
handelen van de advocaat te toetsen. Het negeren van feitenmateriaal en bewijs-
mogelijkheden wordt geheel niet gewogen, laat staan hem aangerekend. Op 
papier is juridisch correct gehandeld, maar het belang van de Want heeft niet 
geprevaleerd. De Commissie beslist naar redelijkheid en billijIcheid. Dat impli-
ceert in mijn zaak, dat mijn rechtsgevoel onjuist is, nu ik mij niet kan vinden in 
de uitspraak. Conclusie voor mij is dat een advocaat de weg van de minste weer-
stand mag kiezen en daar ongestraft mee weg kan komen, als hij juridisch maar 
correct gehandeld heeft.' 
Al is de klacht ten dele gegrond verklaard, dan nog roept de gang van zaken boze 
reacties op, zoals uit het volgende fragment blijkt: 'De Geschillencommissie is 
een farce! De Commissie komt op voor de advocatenkantoren en niet voor de 
enkeling als ik.' 
Zowel uit het dossieronderzoek als uit de ingevulde enquetes blijkt dat de akte 
van compromis grote onvrede kan veroorzaken bij de indiener van een klacht. In 
een enquete wordt dit als volgt verwoord: 'Pas nadat ik getekend had bij de deken 

11. Doombos 8c De Groot-van Leeuwen 1997. Zie Doornbos (2000) voor een vergelijIdng van de 
ervaringen van ktagers bij de tuchtrechter voor de advocatuur met de ervaringen van klagers bij 
de ldachtcommissies in de gezondheidszorg. 
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voor de behandeling van mijn klacht bij de Geschillencommissie, kreeg ik de 
Reglementen van de Stichting. Ik ben direct afgehaakt. Maar toen is er gezegd dat 
ik niet eenzijdig mag stoppen. Toen was ik geen eiser meer maar gedaagde.' 
Doordat er niet eenzijdig op een akte van compromis kan worden teruggekomen, 
is de klagende client onaangenaam getroffen. Uit de enquete blijkt dat deze kla-
ger buitengewoon negatief staat tegenover de Geschillencommissie. Hij is het 
eens met de stelling uit de enquete dat de Geschillencommissie zich partijdig 
heeft opgesteld en hij is het oneens met alle positieve stellingen over de Commis-
sie. Zo is hij het oneens met het feit dat hij zijn klacht op de zitting voldoende 
heeft kunnen toelichten, dat er op de belangrijkste aspecten van zijn klacht is 
ingegaan, dat de Commissie haar beslissing voldoende heeft gemotiveerd, dat hij 
zich kan verenigen met de uitspraak en dat de Commissie voldoende deskundig is. 
label 5.5 laat zien hoe de clientklagers denken over de Geschillencommissie. In 
het algemeen blijkt uit de antwoorden op de door ons geformuleerde stellingen 
in de enquete dat zij zowel positieve als negatieve kanten zien aan de gang van 
zaken bij de Geschillencommissie. Unaniem is men van mening dat de proce-
dure niet te ingewikkeld is. Of klagers in het algemeen (on)tevreden zijn over de 
afdoening van hun geschil, is op grond van dit onderzoek niet te zeggen; het aan-
tal klagers is hiervoor nog te klein. Dit laat echter onverlet dat de bovengenoemde 
problemen wel degelijk zo zijn ervaren door de klagers. 

Tabel 5.5: Antwoorden van clienten op stellingen over de Geschillencommissie (n=6) 

Stelling (grotendeels) 	(grotendeels) 
eens 	oneens 

De klacht is binnen een redelijke termijn behandeld 	 4 	 1 
De procedure bij de Commissie is niet ingewikkeld 	 5 	 0 
lk heb voldoende informatie ontvangen over de procedure 	 5 	 1 
lk heb mijn klacht ter zitting voldoende kunnen toelichten 	 4 	 2 
De eden van de Comm issie hebben zich onpartijdig opgesteld 	 5 	 1 
Op de belangrijkste aspecten van mijn klacht is ingegaan 	 2 	 3 
De beslissing is voldoende gemotiveerd 	 3 	 2 
lk kan mij verenigen met de uitspraak 	 3 	 2 
De Commissie is voldoende deskundig 	 4 	 1 
De Comm issie heeft het geschil zorgvuldig behandeld 	 3 	 2 
De hoogte van de administratiekosten vond ik redelijk 	 3 	 2 

Tevredenheid van advocaten 
Van zeven advocaten die betrokken zijn geweest bij een klacht die behandeld is 
door de Commissie, ontvingen wij een ingevulde enquete. Op de vraag of de pro-
cedure bij de Geschillencommissie Advocatuur belangrijke voor- en/of nadelen 
biedt ten opzichte van de tuchtrechtprocedure, antwoorden vier advocaten dat 
deze procedure zowel voordelen voor de betrokken advocaat als voor de klager 
biedt. Ms uitleg wordt gegeven dat het de klager, maar ook de advocaat zelf 
dwingt om de gang van zaken goed op een rij te zetten en zijn handelwijze nog 
eens nader te overdenken in het licht van de geformuleerde verwijten. 
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Twee antwoorden dat zij daar geen oordeel over kunnen vellen en een stelt dat de 
procedures onvergelijkbaar zijn. 
Dat de advocaten zeer positief zijn over hun ervaringen met de Geschillencom-
missie Advocatuur, komt duidelijk tot uitdrukking in hun antwoorden op door 
ons geformuleerde stellingen die zijn weergegeven in tabel 5.6. Alle geenquete-
erde advocaten zijn van mening dat de ldacht binnen een redelijke termijn is 
behandeld, dat de procedure niet ingewikkeld is, dat de leden van de Commissie 
zich niet partijdig hebben opgesteld, dat de beslissing voldoende is gemotiveerd, 
dat de leden voldoende deskundig zijn en dat de Commissie het geschil zorgvul-
dig heeft behandeld. Alle zes ter zitting aanwezige advocaten voelden zich niet in 
de beklaagdenbank gezet en zijn van mening dat op de belangrijkste aspecten van 
de klacht is ingegaan. Slechts een advocaat reageert gematigd kritisch en schrijft 
'deels wel en deels niet' als reactie op de stelling 'ik kan mij verenigen met de uit-
spraak van de Commissie'. 

Tabel 5.6: Antwoorden van advocaten op stellingen over de Geschillencommissie (n=7) 

Stelling 

De klacht is binnen een redelijke termijn behandeld 	 7 	 0 

De procedure bij de Commissie is niet ingewikkeld 	 7 	 0 
De eden van de Commissie hebben zich onpartijdig opgesteld 	 7 	 0 
lk voelde m ij niet in de beklaagdenbank gezet op de zitting 	 6 	 0 
De Commissie is op de belangrijkste aspecten ingegaan 	 6 	 0 

De beslissing is voldoende gemotiveerd 	 7 	 0 
lk kan mij verenigen met de uitspraak 	 6 	 1 

De Commissie is voldoende deskundig 	 7 	 0 
De Commissie heeft het geschil zorgvuldig behandeld 	 7 	 0 

5.8 
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CO N CL US I ES 

(grotendeels) 	(grotendeels) 
tens 	oneens 

Advocaten die betroklcen zijn geweest bij een door de Geschillencommissie 
behandelde klacht, zijn positief over deze Commissie. Daarbij speelt naast de in 
de vorige paragraaf genoemde factoren wellicht ook een rol dat van de twaalf uit-
spraken er slechts vier in het voordeel van de client waren. Hierbij ging het om 
bindende adviezen waarin de ldachten ten dele gegrond werden verklaard. Twee 
keer diende de betreffende advocaat slechts de administratiekosten aan de client-
klager te vergoeden, terwijl de betreffende clienten een veel hoger bedrag als 
schadeloosstelling voor ogen hadden. 

Over de waardering door Wagers van de Geschillencommissie Advocatuur is nog 
weinig te zeggen. Wel is er zicht op enkele problemen die zij met de gang van 
zaken hebben. Sinds het begin van het experiment hebben zich enkele tientallen 
clienten met een klacht gemeld bij de Geschillencommissie. Slechts zestien 
geschillen zijn daadwerkelijk aanhangig gemaakt bij de Commissie. Uit het feit 
dat bijna de helft van de klagers hun klacht intreldcen en ook uit het feit dat twee 
clienten bun klacht wel zagen behandeld door de Commissie, maar zich liever 



eenzijdig hadden teruggetroldcen uit de procedure, zou kunnen worden gecon-
cludeerd dat de drempel misschien laag is, maar het voorportaal alsnog hobbels 
bevat. Hierbij dienen wel enige kanttekeningen te worden geplaatst. In de eerste 
plaats kunnen wij uit tabel 5.2 opmaken dat van de vijftien door klagers in de 
enquete genoemde motieven er slechts vier gerelateerd zijn aan de Geschillen-
commissie (men wilde het openstaande declaratiebedrag niet in depot storten, 
men vond onduidelijk wat te doen en twee keer had men te weinig vertrouwen in 
de Geschillencommissie). Voorts kan worden opgemerkt dat ook bij andere 
Geschillencommissies een aanzienlijk percentage clienten hun klachten niet 
doorzet. 

Hoewel de door ons geenqueteerde klagers zeggen dat zij de procedure niet inge-
wikkeld vinden, blijkt uit de dossiers dat de procedure voor clientklagers niet een-
voudig is. Met name de keuze uit bindend advies of arbitrage brengt nogal eens 
problemen met zich mee. Klagers hebben veelal geen weet van de financiele con-
seventies en de gevolgen voor een eventuele verdere rechtsgang van die keuze. 
Bovendien levert de alcte van compromis voor clienten problemen op: de conse-
quenties van het ondertekenen van deze akte zijn bij het ondertekenen niet altijd 
bekend. Clienten zijn er zich niet altijd van bewust dat zij zich niet eenzijdig kun-
nen terugtrekken en dat er een goede mogelijkheid is dat de advocaat wel eens 
eiser zou lcunnen worden en zijzelf verweerder. De procedure is voor deze clien-
ten niet zo eenvoudig. 
Daarnaast worden clienten door de standaardformulieren min of meer in een 
financieel keurslijf gedwongen. Klagers geven in de enquetes echter aan dat zij 
zowel financiele compensatie wensen als het gedrag van de advocaat aan de kaak 
willen stellen. 
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6 	Klachten in context 

6.1 	INLEIDING 

Met de Klachten- en Geschillenregeling worden verschillende doelstellingen 
nagestreefd. De invoering van een gestructureerde en controleerbare klachtbe-
handeling op advocatenkantoren en het creeren van een consumentvriendelijke 
externe klachtbehandelingsinstantie voor klachten van verschillende aard, vor-
men de beoogde directe effecten. Als indirecte effecten worden onder andere 
beoogd: verhoging van de klagersatisfactie; verbetering van de lcwaliteit van de 
dienstverlening op advocatenkantoren; reductie van het aantal `niet-tuchtwaar-
dige' klachten bij de advocatentuchtrechter. 
In dit hoofdstuk wordt gepoogd een van die indirecte effecten, te weten het effect 
op het aantal tuchtzaken, in kaart te brengen. Behalve naar de ontwilckeling van 
de aantallen zaken die bij de advocatentuchtcolleges (Raden van Discipline) wor-
den aangebracht, kijken we ook naar de ontwildceling van het aantal ldachten bij 
dekens en van het aantal begrotingsprocedures bij de Raden van Toezicht. Vervol-
gens gaan we na, hoe de `Iclachtpiramide' er nu uitziet voor pilotkantoren. 

6.2 	INDIRECTE EFFECTEN 

De doelstellingen van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur zijn ambiti-
eus. Door de klachtbehandeling op advocatenkantoren te verbeteren en klagers 
een clientvriendelijke externe klachtbehandelingsinstantie te bieden, hoopt de 
Orde niet slechts de klagersatisfactie te verhogen. De regeling zou ook moeten 
leiden tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening op advocatenkanto-
ren, vergroting van de clienttevredenheid en cliententrouw, verbetering van het 
imago van de advocatuur bij het publiek, reductie van het aantal `niet-tuchtwaar-
dige' klachten bij de advocatentuchtrechter en beperking van de kosten van de 
griffiers bij de tuchtcolleges. Het zal duidelijk zijn dat deze doelstellingen niet in 
een paar jaar tijd te bereiken zijn. Alleen al de gedachte dat klachten weliswaar 
niet prettig, maar wel heel nuttig zijn — een gedachte die in het informatiepakket 
en de cursus klachtbehandeling voor kantoren sterk wordt gepropageerd — zal op 
sommige kantoren een soort van cultuuromslag vergen. 
In ons onderzoek hebben we geen systematische pogingen gedaan om alle 
genoemde indirecte effecten te meten. Naast de korte looptijd van het experiment 
was daarbij een overweging, dat er geen nulmetingen beschikbaar waren. Boven-
dien zou het meten van zaken als de kwaliteit van de dienstverlening, clienttevre-
denheid en cliententrouw en het imago van de advocatuur een veel bredere 
onderzoeksopzet hebben gevergd, dan onder de gegeven omstandigheden (bin-
nen de beschikbare tijd en met de beschikbare middelen) haalbaar was. We heb-
ben ons daarom beperkt tot het meten van de eventuele reductie van het aantal 
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tuchtzaken — hierover zijn immers wel cijfers beschikbaar — en de overige indi-
recte effecten buiten beschouwing gelaten. 
Niettemin is het aannemelijk dat de pilot en alle wervings- en andere activiteiten 
die ermee gepaard gaan, wel bijdragen tot veranderingen in de omgang met 
klachten op advocatenkantoren. Daarbij valt met name te denken aan de cursus 
ldachtbehandeling voor kantoren. Behalve advocaten van pilotkantoren hebben 
ook veel advocaten van niet-pilotkantoren deze cursus gevolgd. In de periode eind 
1998-eind 2001 is de cursus in totaal 24 keer gegeven. Er hebben 27! advocaten 
aan deelgenomen, 158 in de pilot-arrondissementen en 113 in niet-pilot-arrondis-
sementen. Waarschijnlijk draagt de pilot, in combinatie met andere activiteiten 
van de Orde, ook bij aan het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening. 
Zo worden pilotkantoren gestimuleerd om afspraken met clienten schriftelijk 
vast te leggen. De laatste jaren heeft de Orde ook in andere projecten benadrukt, 
dat veel klachten en geschillen kunnen worden voorkomen door tijdens het eer-
ste gesprek met een client de financiele aspecten van de zaak te bespreken en 
dew vervolgens vast te leggen in een opdrachtbevestiging. 

6.3 	EFFECTEN OP AANTALLEN TUCHTZAKEN 

Vermindering van het aantal tuchtzaken en reductie van de kosten van het advo-
catentuchtrecht vormen samen een van de doelstellingen van de Klachten- en 
Geschillenregeling Advocatuur. In hoeverre leidt de regeling daadwerkelijk tot 
een afname van het aantal zaken bij de advocatentuchtrechter? Deze vraag kan 
alleen met zeer veel slagen om de arm worden beantwoord. Op grond van de 
geringe looptijd van de pilot en het relatief geringe aantal deelnemende kantoren 
is niet te verwachten dat de pilot al duidelijk merkbare effecten op aantallen 
tuchtzaken heeft. De deelnemende kantoren vormen bovendien geen representa-
tieve steekproef uit alle kantoren. In hoofdstuk 3 zagen we dat vooral middelgrote 
kantoren vertegenwoordigd zijn in het experiment; kleine kantoren zijn onder-
vertegenwoordigd, terwift juist die kantoren in het algemeen een grotere kans 
lopen met het advocatentuchtrecht in aanraking te komen. Een andere slag om de 
arm betreft het verloop van het aantal klachten bij de advocatentuchtrechter. Het 
landelijk totaal aan tuchtklachten is weliswaar door de jaren been toegenomen 
(zie hoofdstuk r, tabel maar de aantallen klachten per arrondissement verto-
nen een nogal grillig patroon. Er is geen sprake van een constante stijging in alle 
arrondissementen. Dit grillige patroon, in combinatie met de korte looptijd van 
het experiment, maalct het extra lastig om uitspraken over de effecten van de 
Klachten- en Geschillenregeling te doen. Ten slotte moet worden opgemerkt dat 
binnen de advocatuur nog andere ontwikkelingen spelen, die mogelijk ook van 
invloed zijn op het aantal tuchticlachten. Zo wordt de laatste jaren meer in het 
algemeen een sterkere nadruk op klantvriendeliftcheid, professionaliteit en derge-
lijke gelegd. 
Na al deze slagen om de arm doen we toch een poging. Hieronder worden eerst 
cijfers van de Raden van Toezicht en Raden van Discipline met betreklcing tot het 
totaal aantal tuchtklachten per arrondissement of hofressort geanalyseerd. Ver-
volgens worden de door een aantal pilotkantoren verstrekte cijfers onder de loep 
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genomen. Ten slotte gaan we na hoe de pilotkantoren zelf en de dekens van de 
pilot-arrondissementen het effect van de Klachten- en Geschillenregeling inschat-
ten. 

Analyse ciders  Raden van Toezicht en Raden van Discipline 
De pilot vindt (grotendeels) plaats in zes arrondissementen: Leeuwarden, Gronin-
gen en Assen (hofressort Leeuwarden), Zwolle (hofressort Arnhem) en Den 
Bosch en Maastricht (hofressort Den Bosch). In het hofressort Leeuwarden doen 
alle arrondissementen mee. Deelname van ten minste een hofressort in zijn 
geheel werd van belang geacht, omdat zo het effect op het aantal tuchtzaken beter 
te meten zou zijn. Het hofressort Leeuwarden was overigens niet de oorspronke-
lijke keuze, omdat het relatief weinig kantoren omvat en bovendien de gemid-
delde omvang van die kantoren relatief klein is. Het ressort kan daarom niet als 
representatief voor de rest van het land worden beschouwd. 

Hoe hebben zich de aantallen tuchtzaken in de deelnemende arrondissementen 
ontwikkeld? We presenteren eerst cijfers over klachten bij de dekens en begro-
tingsprocedures bij de Raden van Toezicht in de pilot-arrondissementen. Uit 
tabel 6.1 blijkt dat de aantallen door de dekens geregistreerde klachten een tame-
lijk grillig verloop kennen. In de jaren voorafgaand aan het experiment was geen 
sprake van een duidelijke trend. De cijfers met betrekking tot het eerste jaar van 
het experiment (1999/2000) zijn evenmin eenduidig. In Den Bosch, Leeuwar-
den en Groningen was het aantal bij de deken ingediende klachten lager dan in 
de voorafgaande jaren, in Assen was sprake van een lichte stijging en in Maas-
tricht van een verdubbeling ten opzichte van het jaar voorafgaand aan het experi-
ment. In Zwolle ten slotte was het aantal klachten hoger dan in alle voorafgaande 
jaren. Het totaal van de door de dekens van de pilot-arrondissementen geregis-
treerde klachten bedroeg in 1997/1998 566, in 1998/1999 422 en in 1999/2000 
559. 

Tabel 6.1: Klachten bij de deken 

Assen 	Groningen Leeuwarden Totaal 
hofressort 
Leeuwarden 

1995/96 	 53 	66 	 89 	123 
1996/97 	50 	72 	67 	189 	 85 	94 
1997/98 	56 	57 	44 	157 	 79 	96 	234 
1998/99 	41 	66 	48 	155 	 75 	97 	95 
1999/00 	46 	53 	36 	135 	128 	67 	229 

Bron: Klachtregistraties van de Raden van Toezicht. 

Zwolle 	Den Bosch Maastricht 

Uit tabel 6.2 blijkt dat de aantallen begrotingsprocedures bij de Raden van Toe-
zicht in het eerste jaar van het experiment in Den Bosch en Groningen duidelijk 
lager lagen dan in het eraan voorafgaande jaar. In 1998/99 vonden 102 begro-
tingsprocedures plaats, in 1999/00 nog maar 89. In 1998/99 was echter ook al 
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sprake van een duidelijke afname ten opzichte van het jaar ervoor: in 1997/98 
werden 115 procedures geteld. 

Tabel 6.2: Begrotingsprocedures bij de Raad van Toezicht 

Assen 	Groningen Leeuwarden ratan! 
hofressort 
Leeuwarden 

1995/96 	 16 	8 	 42 
1996/97 	7 	11 	8 	26 	11 	30 
1997/98 	4 	20 	10 	34 	12 	30 	39 
1998/99 	5 	22 	6 	33 	9 	31 	29 
1999/00 	5 	16 	9 	30 	9 	18 	32 

Bran: Klachtregistraties van de Raden van Toezicht. 

In tabel 6.3 worden de aantallen bij de Raden van Discipline in Leeuwarden en 
Den Bosch aangebrachte zaken gepresenteerd. Voor Den Bosch verkregen we de 
cijfers uitgesplitst naar arrondissement. 

Tabel 6.3: Nieuwe zaken bij de Raad van Discipline aangebracht 

Leeuwarden 

1995 	 37 	 32 	 87 
1996 	 81 	 72 	 17 	 65 	 640 
1997 	 62 	 22 	 23 	 42 	 716 
1998 	 56 	 50 	 37 	 44 	 635 
1999 	 70 	 51 	 29 	 42 	 704 
2000 	 70 	 30 	 41 	 40 	 681 

Bran: cijfers verkregen van Raden van Discipline. 

Zwolle 	Den Bosch Maastricht 

Den Bosch, 	Den Bosch, 	Den Bosch, 	Landelijk totaal 
vanuit arrond. 	vanuit arrond. 	vanun overige 
Den Bosch 	Maastricht 	arrond 

In het hofressort Leeuwarden daalde het aantal nieuwe zaken bij de Raad van 
Discipline in de jaren voorafgaand aan het experiment. In de jaren 1999 en z000 
was het aantal zaken juist weer hoger. In het hofressort Den Bosch was sprake 
van een grillig patroon. Het aantal zaken dat vanuit het arrondissement Den 
Bosch werd aangebracht, vertoonde in 1996 een piek en in 1997 een dal; in z000 
was sprake van een sterke daling ten opzichte van de twee voorafgaande jaren. 
Het aantal zaken dat vanuit het arrondissement Maastricht werd aangebracht, 
was in z000 hoger dan in de vijf voorafgaande jaren.' Het landelijk totaal schom-
melde in deze jaren rond de 675 nieuwe zaken per jaar; er was geen sprake van 
een constante toe- of afname. 

1. 	Volgens een regionale krant beschouwde de Maastrichtse deken de stijging van het aantal zaken 
in 2000 als een incident. De stijging zou worden veroorzaakt door 'een aantal notoire ldagers, 
die bun pijlen op meerdere advocaten tegelijk richten' (Limburgs Dagblad, 28 maart 2001). 
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Al met al kan worden geconcludeerd dat vooralsnog geen duidelijk effect van de 
Klachten- en Geschillenregeling op de aantallen klachten bij dekens of Raden van 
Discipline en begrotingsprocedures bij de Raden van Toezicht is vast te stellen. 

Uitkomsten enquete onder pilotkantoren 
In de schriftelijke enquete onder pilotkantoren hebben we de kantoren gevraagd 
om op te geven hoeveel ldachten in de jaren 1996-2000 tegen hen zijn ingediend 
bij onder meer de deken, Raad van Toezicht en Raad van Discipline. Deze vraag 
werd door 25 van de 33 kantoren die de vragenlijst invulden, beantwoord. Bij die 
25 kantoren waren in totaal 207 advocaten werkzaam. Zeven kantoren (met in 
totaal 37 advocaten) gaven op dat ze in de afgelopen vijf jaar in het geheel geen 
klachten hadden gehad. Achttien kantoren (met in totaal 170 advocaten) hadden 
wel klachten gehad. 

Tabel 6.4: Klachten tegen pilotkantoren in de jaren 1996-2000 (25 kantoren, 207 advocaten) 

bij deken 	 bij Road van Discipline 	by Road van Toezicht 

1996 	 3 	 0 	 0 
1997 	 4 	 1 	 0 
1998 	 19 	 5 	 3 
1999 	 10 	 5 	 2 
2000 	 . 	15 	 2 	 4 
totaal 	 51 	 13 	 9 

Wat zeggen deze cijfers? In hoofdstuk 3 zagen we al dat de pilotkantoren in de 
jaren voorafgaand aan het experiment zowel absoluut als relatief (in vergelijking 
met het landelijk gemiddelde) zeer weinig klachten hadden. Het jaar 1998 was 
wat betreft klachten bij de deken en bij de Raad van Discipline een `piekjaar' voor 
de pilotkantoren. In 1999 was er een afname van de klachten bij de deken, in 
2000 een afname van de klachten bij de Raad van Discipline. In 2000 namen de 
klachten bij de deken weer toe. Is de afname een effect van de Klachten- en 
Geschillenregeling? Dat is moeilijk te zeggen. Het gaat om kleine aantallen en 
hiervoor merkten we al op dat de aantallen tuchtklachten per arrondissement 
door de jaren heen een grillig verloop kennen. Een kantoor dat in 1998 met twee 
klachten bij de deken te maken kreeg, tekende daarbij aan dat de betrokken advo-
caat inmiddels niet meer bij het kantoor werkzaam was. Het jaar 1998 lijkt een 
uitschieter te zijn geweest. In de jaren 1996 en 1997 werden er veel minder 
klachten tegen de kantoren ingediend, ook minder dan in de jaren 1999 en 
2000, ten tijde van de pilot. Wellicht heeft een aantal kantoren besloten tot deel-
name aan de pilot juist omdat het kantoor in 1998 met een of meer klachten 
werd geconfronteerd? 

De pilotkantoren zelf zijn over het algemeen niet van mening dat de pilot effect 
heeft gehad op het aantal tuchtklachten tegen het kantoor. We hebben de kanto-
ren gevraagd in hoeverre ze het eens of oneens zijn met de stelling dat het aantal 
tuchtklachten tegen het kantoor zonder de pilot groter zou zijn. Op deze stelling 
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is door 21 kantoren gereageerd: geen enkel kantoor was het geheel met de stelling 
eens, vier kantoren waren het grotendeels eens, vijf grotendeels oneens en twaalf 
kantoren waren het geheel oneens met de stelling. Deze uitkomst is niet verras-
send: de meeste pilotkantoren werden immers toch al weinig met tuchtklachten 
geconfronteerd. Op het eerste gezicht wel enigszins verrassend is, dat het aantal 
klachten dat door clienten van deze kantoren bij de plaatselijke dekens werd inge-
diend, hoger was dan het aantal aan de Geschillencommissie voorgelegde zaken. 
In de volgende paragraaf proberen we de klachtpiramide vanaf het niveau van de 
bij de kantoren ingediende klachten in kaart te brengen. 

Interviews met dekens 
Ook in de interviews met dekens hebben we gevraagd naar hun inschatting van 
het effect van de Klachten- en Geschillenregeling op het aantal klachten dat bij 
hen wordt ingediend. De meeste dekens zeiden nog geen duidelijk effect van de 
Klachten- en Geschillenregeling op het aantal tuchtklachten te kunnen vaststel-
len. Een deken schatte het effect positief in: 

'Ik denk dat ik minder klachten krijg dan zonder de regeling. Het gaat dan 
met name over honoraria. En ook wel over kwaliteit. (...) De laatste jaren heb 
ik als deken geloof ik ook geen klacht doorgeleid die te maken had met een 
honorariumlcwestie. We hebben nog wel begrotingszaken, dat is niet veran-
derd, maar dat zijn niet-pilotkantoren.' 

Andere dekens relativeerden het effect. Ze merkten bijvoorbeeld op dat er de laat-
ste jaren ook andere vernieuwingen zijn doorgevoerd, die eveneens tot een 
afname van het aantal klachten kunnen leiden: 

Een deken stelde vast dater de laatste jaren sprake is van een relatieve daling van 
het aantal geregistreerde tuchtzaken, maar meende niet dat dit (alleen) aan de 
invoering van klachtregelingen op de pilotkantoren te danken was: 
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'Het aantal begrotingszaken lijkt licht af te nemen. lk wijs de advocaten er 
altijd op: de begrotingsprocedure bij de Raad van Toezicht kost veel tijd, je 
kunt misschien beter nog eens met de client gaan praten. Ik heb gemerkt dat 
dat er vaak toe leidt dat wordt afgezien van een begrotingsverzoek. (...) Door 
de boekhoudverordening wordt het ook meer gewoon om een specificatie bij 
de rekening te voegen. En de tarieven zijn nu vrij, dat betekent dat je even-
tueel een uurtarief afspreekt.' 

'Je ziet dat ook advocaten wel een beetje met hun tijd meegaan en veel zelf 
ondervangen, doordat ze declaraties beter specificeren, tarieven afspreken en 
vastleggen.' 

'Het geregistreerde aantal zaken is vrij stabiel. Oat betekent naar verhouding 
een afname, omdat het aantal advocaten is toegenomen. Oat zou een effect 
van de kantoorklachtregelingen kunnen zijn, maar ik denk niet dat dat zo is. 



Want in feite is het oude wijn in nieuwe zakken. Iedere redelijk denkende 
advocaat is als de dood voor een klacht. Dus ze probeerden het altijd al zelf op 
te lossen. Door de deelname aan de pilot, de publiciteit eromheen en de cur-
sus — die cursus is redelijk bezocht, ook door niet-pilotkantoren — daardoor 
zijn advocaten nog wel weer eens met de neus op de feiten gedrukt.' 

Verschillende dekens vonden het te vroeg om het effect op het aantal tuchtzaken 
te meten: 

'Ik vind drie jaar te kort om een oordeel te geven. Omdat de afspraken pas 
sinds het begin van het experiment kunnen worden gemaakt: de eerste con-
flicten kunnen zich dus nu pas voordoen. Het blijkt meestal niet na een 
maand dat je een probleem hebt met je advocaat, dat blijkt meestal pas op de 
langere termijn.' 

'Het heeft veel tijd nodig. Vaak wordt er geklaagd over dingen die al langer 
geleden zijn, een paar maanden, soms wel een jaar. Mensen wachten tot een 
procedure helemaal is afgelopen en ze van de betreffende advocaat af zijn, dan 
dienen ze pas een klacht in.' 

Overigens verwachten niet alle dekens dat de Klachten- en Geschillenregeling op 
den duur wel tot een afname van het aantal tuchtklachten zal leiden: 

Togischerwijs zul je op termijn, als de regeling ingeburgerd is, een verminde-
ring van het werk voor de deken en de Raad van Toezicht verwachten. Aan de 
andere kant is het zo dat ieder aanbod zijn vraag schept.' 

'Ik denk dat er een nieuwe markt geschapen wordt met deze regeling. Er vin-
den volgens mij niet minder tuchtzaken plaats. Je lcrijgt een verschuiving naar 
de Klachten- en Geschillenregeling van een bepaalde categorie zaken. Er 
wordt een nieuwe markt geschapen voor zaken die gaan over de verhouding 
prij s /lcwaliteit.' 

6.4 	DE KLACHTPIRA M IDE 

De ontwikkeling en behandeling van klachten wordt vaak voorgesteld als een 
piramide (vergelijk hoofdstuk 2). Eerder onderzoek naar klachten van clienten 
over advocaten was gericht op de behandeling van klachten door de advocaten-
tuchtcolleges. In dat onderzoek vormden klachten bij dekens het laagste niveau 
in de piramide dat in kaart kon worden gebracht. De uitkomsten van de enquete 
onder pilotkantoren geven enig zicht op het niveau daaronder: alle klachten van 
clienten over de dienstverlening van advocaten. 'Enig zicht', want evenals dekens 
hanteren kantoren verschillende definities van het begrip 'Iclacht' en registreert 
het ene kantoor een uiting van ongenoegen van een client veel eerder dan het 
andere. 
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De 33 pilotkantoren die meewerkten aan onze enquete, registreerden sinds de 
start van het experiment tezamen 163 ldachten. Een kantoor ontving 73 klachten; 
de overige 32 kantoren ontvingen er tezamen 90. Volgens eigen opgave van de 
kantoren werden gedurende de looptijd van het experiment een Ideine twintig 
klachten ingediend bij de deken. De Raad van Discipline en de Raad van Toezicht 
kregen beide ongeveer vijf klachten te behandelen. Vijf Idagers werden door de 
kantoren doorverwezen naar de Geschillencommissie Advocatuur, twee geschil-
len werden daadwerkelijk aan de Commissie voorgelegd. 
Indien we deze gegevens extrapoleren naar alle kantoren in de pilot, kan het 
totaal aantal klachten dat gedurende de eerste twee jaar van het experiment bij de 
kantoren zelf is ingediend, worden geschat op enkele honderden. Enkele tiental-
len klagers wendden zich tot de deken. Van deze laatste klachten werd een fractie 
— wellicht een tiental — voorgelegd aan de Raad van Discipline; eveneens een frac-
tie werd als begrotingslcwestie voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Uit het dos-
sieronderzoek bij de Geschillencommissie Advocatuur weten we dat daar tot nu 
toe vier geschillen waarbij een pilotkantoor betroldcen was, aanhangig zijn 
gemaakt. 

Als we de cijfers voor de verschillende niveaus vergelijken, wordt duidelijk dat 
kantoren zelf veruit de meeste ldachten kunnen afhandelen; het aantal klachten 
dat bij externe klachtbehandelaars wordt ingediend, is een fractie van wat kanto-
ren zelf aan klachten hebben geregistreerd en afgedaan. Daamaast wordt duide-
lijk dat de dekens en de Raden van Discipline en van Toezicht toch nog aanmer-
kelijk meer ldachten hebben behandeld dan de Geschillencommissie Advocatuur. 
Daar zijn diverse verklaringen voor te geven. 
In de eerste plaats zullen veel klachten die gedurende de eerste anderhalfjaar van 
het experiment werden ingediend, nog betrekking hebben gehad op de totstand-
koming of uitvoering van opdrachten in de periode voor juni 1999. Op deze 
klachten is de Klachten- en Geschillenregeling niet van toepassing. In de tweede 
plaats is ook als de klacht betrekking heeft op de periode van het experiment, 
soms toch een akte van compromis nodig (omdat de toepasselijkheid van de rege-
ling niet altijd schriftelijk overeengekomen is). Uit de interviews met dekens 
blijkt dat als eenmaal sprake is van een geschil (als het kantoor de klacht zelf niet 
kan oplossen), het lastig is beide partijen bereid te vinden tot het tekenen van een 
akte van compromis. Fen derde verldaring zou kunnen zijn dat sommige clienten 
direct naar de deken zijn gestapt en niet eerst een klacht hebben ingediend bij het 
advocatenkantoor. Mogelijk denken clienten die ontevreden zijn over hun advo-
caat en die het direct hogerop zoeken, het eerst aan de deken of het tuchtrecht en 
niet aan de Geschillencommissie Advocatuur. Een vierde verklaring, ten slotte, 
zou lcunnen zijn dat een aantal klagers meer bewust voor het tuchtrecht heeft 
gekozen met het oog op de maatregelen die de tuchtrechter kart opleggen. Dat het 
in de praktijk niet zo vaak voorkomt dat de Raad van Discipline een schorsing, 
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berisping of zelfs maar een waarschuwing oplegt, zullen de meeste klagers niet 
weten. 2  

De drie eerstgenoemde oorzaken van het geringe aantal klachten bij de Geschil-
lencommissie hangen samen met de (experimentele) fase waarin de Klachten- en 
Geschillenregeling verkeert. Als de regeling landelijk wordt ingevoerd, is te ver-
wachten dat langzaam maar zeker een groter deel van de klachten via de Klach-
ten- en Geschillenregeling zal worden afgedaan. Welk deel precies zal van diverse 
factoren athangen, bijvoorbeeld van de vraag of de regeling een vrijwillige rege-
ling blijft of verplicht wordt. Ook de mate van toegankelijlcheid en de mate van 
tevredenheid van klagers over de Geschillencommissie kan een factor zijn. Op 
grond van ons onderzoek is niet te zeggen of klagers bij de Geschillencommissie 
meer tevreden zijn over de afdoening van hun zaak dan klagers bij de advocaten-
tuchtrechter; het aantal is nog te klein. Wel bleek uit ons onderzoek dat klagers 
verschillende problemen ervaren (zie hoofdstuk 5). 
Tot nu toe zijn de meeste zaken bij de Geschillencommissie aangebracht middels 
een akte van compromis, na bemiddeling van de plaatselijke deken. Mogelijk 
behouden dekens een belangrijke rol als `poortwachters'. Het zal dan ook van 
hun verwijsgedrag athangen hoeveel klachten bij de Geschillencommissie 
terechtkomen. Uit eerder onderzoek naar tuchtklachten is bekend dat sommige 
dekens meer klachten zelf — door te bemiddelen tussen client en advocaat of door 
hun oordeel te geven — afdoen, terwijl andere dekens meer klachten doorsturen 
naar Raden van Discipline en Raden van Toezicht. 
In de interviews met dekens hebben wij onder meer gevraagd welke klachten vol-
gens hen kunnen worden afgedaan door de Geschillencommissie en welke niet. 
Alle dekens leken het erover eens dat klachten over de declaratie en klachten 
waarbij zowel de declaratie als de kwaliteit van de dienstverlening in het geding 
is, zich bij uitstek voor afdoening door de Geschillencommissie lenen. Maar ze 
tekenden daarbij aan dat bij deze categorie klachten soms toch ook een tucht-
norm overtreden is. Fen deken noemde als voorbeeld klachten over `excessief 
declareren': in bepaalde gevallen zou hij die toch aan de Raad van Discipline wil-
len voorleggen. Verschillende dekens merkten verder op dat het onder andere van 
de advocaat in lcwestie afhangt, aan wat voor afdoening zij de voorkeur geven. Bij 
een advocaat die herhaaldelijk uitglijers maakt, kan het van belang zijn de zaak 
voor de tuchtrechter te brengen opdat er uiteindelijk doeltreffende maatregelen 
opgelegd kunnen worden. De dekens leken van mening te verschillen over de 
vraag, welk deel van alle klachten dan uiteindelijk overblijft voor de Geschillen-
commissie. Datzelfde gold voor de vraag of, indien het aantal klachten en geschil-
len dat via de nieuwe regeling wordt afgedaan, toeneemt, het aantal klachten bij 
de advocatentuchtcolleges navenant zal afnemen. 

2. 	Doornbos 8c De Groot-van Leeuwen (1997, P.  59) rekenden uit dat de Raden van Discipline in de 
jaren 1992-1995 ongeveer 40% van de klachten gegrond verldaarden. In 16% van de uitspraken 
werd een waarschuwing opgelegd, in 7% een berisping, in 3% een voorwaardelijke en in 2% 
een onvoorwaardelijke schorsing; in 1% van de uitspraken, ten slotte, besloot de Raad tot de 
zwaarste maatregel: schrapping van het tableau. 
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Geconcludeerd kan worden dat de procedure bij de Geschillencommissie over 
het algemeen wel als een welkom alternatief voor de begrotingsprocedure bij de 
Raad van Toezicht wordt gezien (omdat )(lagers zelden uitsluitend bezwaren heb-
ben tegen de hoogte van de declaratie; het gaat vrijwel altijd over de hoogte in 
combinatie met onvrede over de werlcwijze van de advocaat). Voor het tuchtrecht 
ligt het jets minder duidelijk. Het onderscheid tussen 'tuchtwaardige' en `niet-
tuchtwaardige' klachten is diffuus. 

6.5 	CONCLUSIES 

Vermindering van het aantal tuchtzaken en reductie van de kosten van het advo-
catentuchtrecht vormen samen een van de doelstellingen van de Klachten- en 
Geschillenregeling Advocatuur. Op grond van de geringe looptijd van de pilot en 
het relatief geringe aantal deelnemende kantoren was echter niet te verwachten 
dat de pilot al duidelijk merkbare effecten op het totaal aantal tuchtzaken heeft. 
Uit cijfers met betrekking tot klachten bij dekens, begrotingsprocedures bij de 
Raden van Toezicht en zaken die bij de Raden van Discipline werden aange-
bracht, laat zich inderdaad geen duidelijk effect van de Klachten- en Geschillen-
regeling vaststellen. 

Uit de cijfers die door pilotkantoren werden verstrekt, blijkt niet eenduidig dat 
het aantal tuchtzaken tegen deze kantoren door deelname aan de Klachten- en 
Geschillenregeling is verminderd. Zelf zijn deze kantoren over het algemeen niet 
van mening dat de pilot effect heeft gehad op het aantal tuchtklachten tegen het 
kantoor. De meeste pilotkantoren hadden ook voor de start van het experiment 
relatief weinig tuchtklachten. De meeste dekens zeiden ook (nog) geen effect van 
de Klachten- en Geschillenregeling op het aantal tuchtklachten en begrotingspro-
cedures te kunnen vaststellen. Overigens verwachten niet alle dekens dat de 
Klachten- en Geschillenregeling op den duur wel tot een afname van het aantal 
tuchtklachten zal leiden. 

De cijfers verstrekt door de pilotkantoren maken wel duidelijk dat kantoren zelf 
veruit de meeste klachten kunnen afhandelen. Ook is duidelijk dat de dekens en 
de Raden van Discipline en van Toezicht toch nog aanmerkelijk meer klachten 
hebben behandeld dan de Geschillencommissie Advocatuur. Daar zijn diverse 
verklaringen voor te geven, die merendeels samenhangen met de (experimentele) 
fase waarin de regeling verkeert. 
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7 	Samenvatting en conclusies 

7.1  iNLEIDING 

Op 1 juni 1999 ging in zes arrondissementen het pilotproject Klachten- en 
Geschillenregeling Advocatuur van start. Dit experiment, dat tot 1 juni 2002 zal 
duren, is het onderwerp van deze evaluatie-studie. In hoofdstuk 1 worden de ach-
tergronden, de doelstellingen en de opzet van het pilotproject beschreven. 

Kantoren die aan de Klachten- en Geschillenregeling deelnemen, dienen een 
interne klachtregeling in te voeren. Clienten die een klacht hebben over hun 
advocaat, deponeren die klacht eerst bij het advocatenkantoor. Indien het kantoor 
de klacht niet naar tevredenheid blijkt te kunnen afhandelen, kan de client naar 
een externe instantie, de Geschillencommissie Advocatuur. Deze Commissie 
behandelt geschillen over de lcwaliteit en over financiele aspecten van de dienst-
verlening van de advocaat. Bij toewijzing van de klacht kan zij een schadevergoe-
ding tot maximaal f 20.000 toekennen. Ook kan zij de declaratie van de advocaat 
aanpassen. De Commissie behandelt ook incassoverzoeken van advocaten. 

De Klachten- en Geschillenregeling beoogt clienten een snelle en laagdrempelige 
procedure te bieden voor klachten van verschillende aard. Klachten van clienten 
over advocaten worden nu veelal behandeld door de plaatselijke dekens en de 
advocatentuchtcolleges. Daarnaast kan voor bepaalde klachten een zogenaamde 
begrotingsprocedure bij de Raad van Toezicht worden opgestart, terwijl voor 
andere ldachten alsmede voor schadeclaims alleen de weg naar de gewone 
(civiele) rechter openstaat. Een nadeel van de bestaande situatie is, dat het voor de 
client niet altijd duidelijk is, waar hij zijn recht kan halen. Afhankelijk van de 
aard van de ldacht en van de vorm van genoegdoening die de client nastreeft, 
moeten soms meerdere procedures naast of na elkaar worden gevolgd. Daarnaast 
is de nieuwe regeling vooral ook als alternatief voor de tuchtrechtelijke afdoening 
van klachten over advocaten bedoeld. Alleen klachten die werkelijk `tuchtwaardig' 
zijn, zouden nog voor de tuchtrechter moeten komen. 

De doelstellingen van de Klachten- en Geschillenregeling zijn: de invoering van 
een gestructureerde en controleerbare klachtbehandeling op advocatenkantoren 
en het creeren van een consumentvriendelijke externe ldachtbehandelingsinstan-
tie voor zowel ldachten over de lcwaliteit van de dienstverlening als klachten over 
declaraties. Dit zijn de directe doelstellingen. Indirecte doelstellingen zijn: verbe-
tering van de kwaliteit van de dienstverlening op advocatenkantoren; vergroting 
van de clienttevredenheid en cliententrouw; verhoging van de klagersatisfactie; 
verbetering van het imago van de advocatuur bij het publiek; reductie van het 
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aantal 'niet-tuchtwaardige' idachten bij de advocatentuchtrechter; beperking van 
de kosten van de griffiers bij de tuchtcolleges. 
Deze doelstellingen zijn overigens nergens helder en eenduidig omschreven; zij 
moesten uit verschillende stuklcen bijeen worden gezocht. Dit heeft te maken 
met de totstandkomingsgeschiedenis van de regeling. 

Over de nieuwe regeling is binnen de Nederlandse Orde van Advocaten lang 
gediscussieerd. Er bestond al langere tijd onvrede over het tuchtrecht. Het aantal 
klachten bij de advocatentuchtcolleges is door de jaren heen toegenomen. De kos-
ten van de tuchtrechtspraak leggen een groot beslag op de middelen van de Orde. 
Afgezien van dit kostenaspect bestond er de overtuiging, dat veel klachten die bij 
de tuchtrechter terechtkomen, daar eigenlijk niet thuishoren. Het tuchtrecht 
dient het algemeen belang bij een behoorlijke beroepsuitoefening en is daarom 
primair op het corrigeren van het gedrag van de advocaat gericht. Veel klachten 
van clienten over advocaten zouden echter te herleiden zijn tot een gebrek aan 
service, een niet-behoorlijke dienstverlening, communicatiefouten of een onbe-
vredigende prijs-lcwaliteitverhouding. De voornamelijk juridisch georienteerde 
behandeling van de klacht in het advocatentuchtrecht zou in dergelijke gevallen 
voor de client weinig bevredigend zijn: de behandeling is tijdrovend, de client 
loopt het risico dat de klacht niet ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard en 
hij verkrijgt geen (rechtstreekse) uitspraak over de geclaimde schade of de hoogte 
van de declaratie. 
De directe aanleiding voor het pilotproject was de afschaffing van het calculatie-
schema voor advocatendeclaraties per i januari 1997. De verwachting was dat 
advocaten na de afschaffing van het schema veel minder volgens een systeem 
zouden gaan declareren. Daarom overwoog de Algemene Raad van de Orde de 
oprichting van een declaratie-instituut, dat alle klachten en geschillen over advo-
catendeclaraties zou moeten behandelen. Vervolgens kwam de gedachte op aan 
een instituut dat tevens een alternatief zou kunnen bieden voor het tuchtrecht. 
Dit leidde tot het voorstel voor een Geschillencommissie Advocatuur, die klachten 
van clienten zou behandelen, maar waar ook de advocaat terecht zou kunnen ter 
incasso van zijn declaratie. De Algemene Raad voegde bier aan toe dat de 
Geschillencommissie ook zou moeten kunnen oordelen over schadeclaims. Ver-
volgens werd besloten dat advocatenkantoren zelf interne klachtregelingen zou-
den moeten invoeren. 

Besloten werd om de regeling niet direct landelijk in te voeren, maar eerst gedu-
rende drie jaar in een beperkt aantal arrondissementen te eicperimenteren. Aan-
vankelijk was het de bedoeling om het experiment te laten plaatsvinden in een 
hofressort dat model zou kunnen staan voor het gehele land. Net  hofressort 
Leeuwarden was niet de oorspronkelijke keuze, omdat het relatief weinig kanto-
ren omvat en bovendien de gemiddelde omvang van die kantoren relatief klein is. 
Uiteindelijk werd besloten het experiment in zes arrondissementen te laten 
plaatsvinden: Leeuwarden, Groningen en Assen (hofressort Leeuwarden), Zwolle 
(hofressort Arnhem) en Den Bosch en Maastricht (hofressort Den Bosch). Op 
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I juni 1999 ging in deze zes arrondissementen het pilotproject Klachten- en 
Geschillenregeling Advocatuur van start. 

Kantoren die — op basis van vrijwilligheid — aan de pilot meedoen, dienen een 
interne klachtregeling in te voeren. Voor klachten die niet intern kunnen worden 
opgelost, dienen ze de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur te 
erkennen. Clienten dienen hiervan op de hoogte te worden gesteld; het is de 
bedoeling dat zij bij de verlening van de opdracht aan de advocaat aldcoord gaan 
met de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling. 
Klachten die na het doorlopen van de kantoorklachtprocedure niet zijn opgelost, 
kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze 
Geschillencommissie is op verzoek van de NOvA ingesteld door de Stichting 
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag. Doel van 
deze stichting is het beslechten van geschillen die voortvloeien uit klachten van 
consumenten over door ondernemers geleverde goederen en diensten. De SGC 
verwezenlijkt dit doel door het oprichten en instandhouden van geschillencom-
missies, die de consument een snelle, goedkope en eenvoudige procedure beogen 
te bieden. 
Fen bijzonderheid van de Geschillencommissie Advocatuur is dat deze Commis-
sie ook zakelijke geschillen (klachten van zakelijke clienten en incassoverzoeken 
van advocaten) in behandeling neemt en dan uitspraak doet in de vorm van een 
arbitraal vonnis; de overige onder de SGC ressorterende geschillencommissies 
nemen alleen consumentengeschillen in behandeling en doen uitspraak in de 
vorm van een bindend advies. De mogelijkheid van arbitrage is op verzoek van de 
NOvA ingevoerd. De NOvA gaf de voorkeur aan arbitrage. Belangrijkste argu-
ment was dat voor de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis geen titel (exe-
quatur) bij de rechter behoeft te worden gevraagd. De SGC gaf de voorkeur aan 
bindend advies. Volgens haar statuten is arbitrage ook niet mogelijk. Om toch 
aan de wensen van de NOvA tegemoet te komen richtte de SGC de Stichting 
Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB) op. De Geschillencommis-
sie Advocatuur ressorteert onder beide stichtingen: onder de SGC voor wat 
betreft consumentengeschillen en onder de SGB voor wat betreft de zakelijke 
geschillen. 
De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement 
Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie oordeelt met uitslui-
ting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is 
geen hoger beroep mogelijk. 

Bij de start van de pilot hadden zich in de pilot-arrondissementen ongeveer 70 
kantoren met 600 advocaten aangemeld voor deelname aan het experiment. 
Gedurende de looptijd is de Orde zich blijven inspannen om het aantal deelne-
mende kantoren te vergroten. In april 2001 was het aantal deelnemende kantoor-
vestigingen opgelopen tot 99. Er doen nu ook een aantal kantoren mee uit andere 
arrondissementen. Verder zijn de mogelijkheden tot het voorleggen van geschil-
len aan de Geschillencommissie Advocatuur verruimd. Dat gebeurde omdat een 
jaar na de start van het experiment nog geen enkel geschil aan de Commissie was 
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voorgelegd. In beginsel kunnen nu alle geschillen die zich daarvoor lenen — dus 
ook geschillen van niet-pilotkantoren, zowel in pilot-arrondissementen als daar-
buiten — middels een akte van compromis worden voorgelegd aan de Geschillen-
commissie Advocatuur. 

7.2 	ONDERZOEKSVRAGEN EN ONDERZOEKSOPZET 

In hoofdstuk 2 worden de probleemstelling en opzet van het onderzoek uiteenge-
zet. 

De probleemstelling van het onderzoek luidde: Hoe functioneert de Klachten- en 
Geschillenregeling Advocatuur; hoe zijn de ervaringen op de kantoren, van Ida-
gers, beklaagden en andere betrokken; treedt er een reductie op van het aantal 
tuchtzaken ten gevolge van de invoering van kantoorklachtregelingen en de 
Geschillencommissie Advocatuur; zijn er uit de bevindingen aanbevelingen af te 
leiden voor de verdere vormgeving en voortzetting en/of voor toekomstige evalua-
ties van de regeling? 

Deze probleemstelling leidde tot de volgende onderzoeksvragen: 
i. Welke advocatenkantoren nemen deel aan het experiment? 
2. Welke veranderingen met betrelcking tot de behandeling van klachten zijn 

sinds de deelname van het experiment bij de betreffende kantoren ingevoerd? 
3. Hoeveel en welk soort klachten over advocaten betrokken bij het experiment 

zijn er geregistreerd en hoe werden deze klachten afgedaan? 
4. Hoe ervaren en waarderen betrokkenen de klachtbehandeling door advocaten-

kantoren die deelnemen aan het experiment en door de Geschillencommissie 
Advocatuur? 

5. Zijn er verschillen in de waardering van de klachtbehandeling door de 
Geschillencommissie en de traditionele klachtprocedure via de dekens en de 
Raden van Discipline? 

6. In hoeverre leidt de Klachten- en Geschillenregeling tot een reductie van het 
aantal tuchtzaken en het aantal begrotingsprocedures bij de Raden van Toe-
zicht? 

Het onderzoek bestond uit verschillende deelonderzoeken, gericht op respectie-
velijk (klachtfunctionarissen van) deelnemende en niet-deelnemende kantoren, 
klagers en beklaagden, dekens en de (leden van de) Geschillencommissie Advoca-
tuur. Gegevens zijn verzameld door middel van enquetes, (telefonische) inter-
views, observaties, dossieronderzoek en door analyse van reeds bestaand cijfer-
materiaal. 
— Naar kantoren die deelnemen aan de pilot, is een postenquete verstuurd over 

de ervaringen die men tot nog toe opdeed met het experiment. Deze enquete 
werd door 33 kantoren (met 35 vestigingen) beantwoord; een respons van 
40%. 

— Met acht advocaten van kantoren die niet deelnemen aan het experiment, zijn 
telefonische interviews gehouden. 
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— Aan alle pilotkantoren is gevraagd om ten behoeve van het onderzoek vragen-
lijsten te verspreiden onder clienten en advocaten die betrokken zijn geweest 
bij een klacht of geschil. Slechts vijf kantoren bleken hiertoe bereid. Slechts 
vijf vragenlijsten, een van een client en vier van advocaten, zijn ingevuld en 
geretourneerd. 

— Alle dekens in de zes arrondissementen met een pilotproject zijn geinter-
viewd. Daarnaast is een telefonisch vraaggesprek gevoerd met een van de 
plaatselijk dekens van een arrondissement buiten de pilot. 

— Bij de Geschillencommissie hebben de onderzoekers twee zittingen bijge-
woond en zijn alle dossiers bestudeerd. Bovendien hebben alle klagers en 
beklaagden een postenquete ontvangen. Deze enquete is door achttien clien-
ten en zeven advocaten ingevuld en geretourneerd. 

— Bij de dekens, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Geschillencommissie 
Advocatuur en via de enquete onder pilotkantoren zijn cijfers over klachten 
over advocaten verzameld. 

7.3 DEELNAME AAN DE PILOT 

De eerste onderzoeksvraag (Welke kantoren nemen deel aan het experiment?) 
wordt behandeld in hoofdstuk 3. Kenmerken als de grootte en de spreiding over 
de zes arrondissementen van de deelnemende kantoren worden in kaart gebracht 
en vergeleken met het landelijk patroon. Ook wordt nagegaan waarom deze kan-
toren bereid zijn tot deelname aan het experiment en wat de gepercipieerde kos-
ten en baten ervan zijn. Tevens wordt onderzocht welke weerstanden er bestaan 
tegen de Klachten- en Geschillenregeling. 

De werving van kantoren voor de pilot verliep (en verloopt) veelal moeizaam. De 
deelname varieert per arrondissement. In Maastricht en Leeuwarden doet een op 
de vijf kantoorvestigingen mee; in Groningen slechts een op de vijffien. In Maas-
tricht, Zwolle en Leeuwarden is zo'n veertig procent van de advocaten werkzaam 
bij een pilotkantoor, in Assen en Den Bosch ongeveer dertig en in Groningen lien 
procent. De deelname is bovendien selectief: het zijn vooral de middelgrote (6 tot 
20 advocaten) kantoren die meedoen, de kleinste en grootste kantoren zijn 
ondervertegenwoordigd in het experiment. Daarnaast lijken juist ook kantoren 
waarover relatief veel (tucht)Idachten worden ingediend, niet of nauwelijks aan 
de pilot mee te doen. 

Vooral de ondervertegenwoordiging van de kleine kantoren is een rnanco: ten 
eerste ondervinden deze kantoren waarschijnlijk specifieke problemen bij het 
opzetten van een kantoorldachtregeling; ten tweede is bekend dat relatief veel 
tuchtklachten kleine kantoren betreffen. Bij de start van de pilot is in de meeste 
pilot-arrondissementen niet gericht onder kleine kantoren geworven. Het streven 
was in de eerste plaats een zo groot mogelijk aantal advocaten in de pilot op te 
nemen. Na de start van het experiment is het aantal deelnemers onder de kleine 
kantoren wel toegenomen, met name in de zuidelijke pilot-arrondissementen. 
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Onder eenmanskantoren is de animo voor deelname het geringst. De belangrijk-
ste reden lijkt te zijn dat deze kantoren een externe klachtfunctionaris zouden 
moeten aanzoeken. Dat de animo onder de grootste kantoren (meer dan zo advo-
caten) ook gering is, valt te verklaren doordat deze kantoren vaak al bepaalde rou-
tines of procedures voor de behandeling van bepaalde klachten hebben; de meer-
waarde van de regeling is daardoor geringer. 

Belangrijkste motieven voor kantoren om mee te doen zijn verbetering van de 
kwaliteit van de dienstverlening en behoud en verbetering van relaties met clien-
ten. Daarnaast vinden de meeste lcantoren het belangrijk clienten een alternatief 
voor het tuchtrecht en een snelle en laagdrempelige procedure te bieden. Vermin-
dering van het aantal tuchtzaken vormt voor de meeste kantoren geen motief. 
Bezwaren tegen deelname (motieven om niet mee te doen) lijken vooral van prak-
tische aard te zijn: men vindt het te veel rompslomp. Principiele bezwaren 
komen minder voor, zowel bij de pilotkantoren als bij kantoren die niet deelne-
men aan de pilot. Wel bestaat soms de vrees dat het ophouwen van een vertrou-
wensrelatie met de client lastiger wordt, indien al in het eerste gesprek de Klach-
ten- en Geschillenregeling ter sprake moet worden gebracht. Enkele kantoren 
besloten vooral om deze reden bun deelname aan de pilot op te zeggen. 

In de gesprekken met niet-deelnemende kantoren in de pilot-arrondissementen 
viel op dat de meeste respondenten onvolledig op de hoogte waren van de Klach-
ten- en Geschillenregeling. Enkele respondenten hadden wel gehoord van de 
klachtregeling die door kantoren moet worden opgezet, maar niet van de Geschil-
lencommissie Advocatuur. Andere respondenten dachten bij de regeling juist 
alleen aan deze Commissie. 

Het onderscheid tussen deelname aan de pilot en niet-deelname is niet altijd 
even scherp. Niet-pilotkantoren blijken soms wel de cursus te hebben gevolgd en 
een aantal daar opgedane inzichten in praktijk te brengen. Sommige van deze 
kantoren overwegen om mee te gaan doen, of hebben zelfs al besloten dat ze dat 
wel willen, maar het is er nog niet van gekomen. In het volgende hoofdstuk zul-
len we zien dat sommige pilotkantoren feitelijk alleen op papier meedoen: ze wil-
len de regeling wel invoeren, maar door allerlei omstandigheden is het er nog 
niet van gekomen. Deelname aan de pilot lijkt soms ook af te hangen van een per-
soon binnen het kantoor. Wanneer die persoon vertrekt of langdurig afwezig is, is 
de kans groot dat het kantoor zijn deelname opzegt of alleen op papier blijft deel-
nemen. 

De tweede onderzoeksvraag (Welke veranderingen met betrekking tot de behan-
deling van klachten zijn sinds de deelname van het experiment bij de betreffende 
kantoren ingevoerd?) komt aan de orde in hoofdstuk 4. Ook de derde onderzoeks-
vraag (Hoeveel en welk soort klachten over advocaten betrokken bij het experi-
ment zijn er geregistreerd en hoe werden deze klachten afgedaan?), toegespitst 
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op de kantoorklachtregelingen, wordt in dit hoofdstuk behandeld. De vierde 
onderzoeksvraag (Hoe ervaren en waarderen betrolckenen de klachtbehandeling 
door advocatenkantoren die deelnemen aan het experiment en door de Geschil-
lencommissie Advocatuur?) kan voor wat betreft de kantoorldachtregelingen, bij 
gebrek aan gegevens niet worden beantwoord. 

De pilotkantoren hebben niet alle onderdelen van de regeling in even sterke mate 
geimplementeerd. Sommige kantoren geven als reden op dat ze de regeling in 
stappen invoeren. Vrijwel alle pilotkantoren die de enquete retourneerden (30 
van de 33) hebben wel een ldachtreglement ingevoerd. Veruit de meeste (26 van 
de 33) hebben ook een interne klachtfunctionaris (25 kantoren) of klachtcommis-
sie (1 kantoor). Zes van de zeven kantoren die geen interne klachtfunctionaris 
hebben, geven als reden op dat het kantoor te klein is; het gaat hierbij om een- en 
tweemanskantoren. Indien er een interne klachtfunctionaris is aangewezen, is 
dit in vrijwel alle gevallen een van de partners. Bij alle kantoren die een klacht-
functionaris of -commissie hebben, moet volgens het kantoorldachtreglement 
iedere ontvangen klacht aan deze functionaris of Commissie worden gemeld. In 
de praktijk gebeurt dit bij veel kantoren niet altijd. Twee op de drie (22 van de 33) 
kantoren gebruiken het klachtregistratieformulier uit het informatiepakket van 
de NOvA. Het merendeel (20 van de 33) heeft voor clienten een brochure of ander 
schriftelijk voorlichtingsmateriaal over de Klachten- en Geschillenregeling klaar-
liggen. lets minder dan de helft (15 van de 33) van de kantoren vraagt aan iedere 
client of hij/zij wil tekenen voor de toepasselijlcheid van de Klachten- en Geschil-
lenregeling. Ruim de helft van de kantoren vraagt dit niet, of niet altijd. De rede-
nen die deze kantoren opgeven, zijn divers. Op de vraag 'Is volgens uw regeling 
iedere uiting van onvrede van een client een klacht die geregistreerd moet wor-
den?', antwoordt een op de drie (II van de 33) kantoren met `ja'. De helft van deze 
kantoren geeft vervolgens aan dat dit in de praktijk niet gebeurt. Klachten die 
direct kunnen worden opgelost, of waarbij het kantoor met een mondelinge uit-
leg of toelichting kan volstaan, worden bij de meeste kantoren niet geregistreerd. 
De meeste (20 van de 33 kantoren) maken Oen gebruik van het aanbevolen clas-
sificatiesysteem voor klachten. Veel kantoren geven als reden op dat ze nog wei-
nig of geen klachten ontvangen hebben. Bij slechts vier kantoren zijn de geregis-
treerde klachten al wel eens geanalyseerd met het oog op `verbetermaatregelen'. 

De aantallen ontvangen klachten lopen sterk uiteen. Sinds de start van het experi-
ment zijn per kantoor gemiddeld vijf klachten ontvangen; de 33 kantoren die de 
enquete retourneerden, ontvingen tezamen 163 klachten. Een kantoor heeft ech-
ter bijna de helft van het totaal ontvangen. Bijna de helft van de kantoren heeft 
nog geen enkele klacht ontvangen. Het aantal klachten lijkt vooral te worden 
bepaald door de definitie van het begrip (Iclacht' die het kantoor hanteert. Bij de 
kantoren met de grootste aantallen klachten worden uitingen van ongenoegen 
van clienten eerder als klacht opgevat en geregistreerd. Indien een kantoor met 
de klachtregeling alleen beoogt de klachtbehandeling te verbeteren, kan met een 
engere definitie worden volstaan. Veel kantoren zeggen echter ook de kwaliteit 
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van de dienstverlening te willen verbeteren of bewaken. Die doelstelling vereist 
een mime definitie van het begrip klacht. 

De onderwerpen van de klachten komen overeen met die van de bij de advocaten-
tuchtcolleges ingediende klachten. Het meest wordt geklaagd over de wedcwijze 
of bejegening van de advocaat, en dan met name over traagheid en onvoldoende 
informatieverstreldcing. Over juridisch-inhoudelijke aspecten en ook over finan-
ciele aspecten van de dienstverlening wordt minder vaak geklaagd. 

De meest voorkomende wijzen van afdoening van klachten zijn: uitleg verschaf-
fen aan de client, de fout erkennen, excuses aanbieden. Enkele kantoren bieden 
vaker een financiele tegemoetkoming, in de vorm van aanpassing declaratie of 
anderszins, aan. Op een totaal van 163 klachten zijn er slechts vijf doorverwezen 
naar Geschillencommissie Advocatuur. Dat duidt erop dat veruit de meeste klach-
ten naar tevredenheid van de client kunnen worden opgelost door het kantoor. 
We beschikken echter niet over informatie van de clienten zelf. Slechts twee 
geschillen zijn daadwerkelijk aan de Geschillencommissie voorgelegd. 

De meeste pilotkantoren zijn tevreden over de Klachten- en Geschillenregeling. 
Ze zijn van oordeel dat de klachtbehandeling dankzij de regeling is verbeterd. 
Len kleine meerderheid onderschrijft ook de stelling dat de lcwaliteit van de 
dienstverlening is verbeterd. Slechts een kantoor is het eens met de stelling dat 
de regeling klachten uitlokt. De stelling dat de kosten van de regeling voor deel-
nemende kantoren hoog zijn in verhouding tot de baten, wordt door slechts twee 
kantoren onderschreven. Daarentegen zijn vrijwel alle kantoren het erover eens 
dat de regeling clienten een goed alternatief voor het tuchtrecht en een snelle en 
laagdrempelige procedure biedt. Ook de stelling dat de regeling een goed alterna-
fief voor de procedure voor incassoverzoeken bij de Raad van Toezicht biedt, 
wordt door vrijwel alle kantoren onderschreven. Al met al voldoet de regeling aan 
de verwachtingen van de meeste kantoren. De meerderheid vindt ook dat de rege-
ling landelijk moet worden ingevoerd en verplicht moet worden. 

Het grootste knelpunt in de regeling vormt het arbitraal beding. Kantoren die aan 
de Klachten- en Geschillenregeling deelnemen, moeten iedere client laten teke-
nen voor de toepasselijkheid van de regeling. De helft van de pilotkantoren doet 
dit niet, of niet altijd. Veel kantoren hebben er moeite mee de regeling in het eer-
ste gesprek met een client ter sprake te brengen. Ook bij vaste clienten vinden 
sommige kantoren het lastig om alsnog met de regeling aan te komen. In de 
interviews met dekens en andere sleutelinformanten werd dit probleem eveneens 
gesignaleerd. Het zou een van de redenen zijn waarom kantoren niet direct 
warmlopen voor deelname aan de Klachten- en Geschillenregeling. Enkele kanto-
ren zouden zich ook vooral om deze reden hebben teruggetroldcen uit de pilot. 
Als kantoren clienten vragen om voor de toepasselijkheid van de regeling te teke-
nen, komt het overigens maar weinig voor dat die dienten dat weigeren. 

88 



7.5 	GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR 

De derde onderzoeksvraag (Hoeveel en welk soort klachten over advocaten 
betrokken bij het experiment zijn er geregistreerd en hoe werden deze klachten 
afgedaan?) komt in hoofdstuk 5 nogmaals aan de orde, maar nu toegespitst op de 
procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur. De vierde en vijfde onder-
zoeksvraag (Hoe ervaren en waarderen betrokkenen de klachtbehandeling door 
advocatenkantoren die deelnemen aan het experiment en door de Geschillencom-
missie Advocatuur? Zijn er verschillen in de waardering van de klachtbehande-
ling door de Geschillencommissie en de traditionele klachtprocedure via de 
dekens en de Raden van Discipline?) komen eveneens in dit hoofdstuk aan hod. 

Sinds het begin van het experiment hebben zich enkele tientallen clienten met 
een klacht gemeld bij de Geschillencommissie. Slechts zestien geschillen zijn 
daadwerkelijk aanhangig gemaakt bij de Commissie. Tot op heden zijn er twaalf 
uitspraken gedaan: een onbevoegdverklaring, zes bindende adviezen en vijf arbi-
trale vonnissen. 

Ongeveer de helft van de klagers trok zich terug; van elf ontvingen we een inge-
vulde enquete. Dat de beklaagde advocaat niet mee wilde werken aan de proce-
dure, is het meest genoemde motief om een klacht niet voor te leggen aan de 
Commissie (4 keer). Andere redenen zijn onder meer dat de Geschillencommis-
sie niet bevoegd is en dat men te weinig vertrouwen heeft in de Commissie. 

Hoewel de door ons geenqueteerde klagers zeggen dat zij de procedure niet inge-
wikkeld vinden, blijkt uit de dossiers dat de procedure voor clientklagers niet een-
voudig is. Met name de keuze uit bindend advies of arbitrage brengt nogal eens 
problemen met zich mee. Klagers hebben veelal geen weet van de financiele con-
seventies en de gevolgen van die keuze voor een eventuele verdere rechtsgang. 
Bovendien zijn de consequenties van het ondertekenen van een alcte van compro-
mis bij het ondertekenen niet altijd bekend. Klagers zijn zich er niet altijd van 
bewust dat zij zich niet eenzijdig lcunnen terugtrekken en dat er een goede kans 
bestaat dat de advocaat wel eens eiser zou kunnen worden en zijzelf verweerder. 
De procedure is wellicht niet zo eenvoudig en laagdrempelig als beoogd. Daar-
naast worden clienten door de standaardformulieren min of meer in een finan-
cieel keurslijf gedwongen. Klagers geven in de enquetes echter aan dat zij zowel 
financiele compensatie wensen als het gedrag van de advocaat aan de kaak willen 
stellen. Over de waardering van klagers voor de klachtbehandeling door de 
Geschillencommissie in vergelijking met hun waardering voor de procedures bij 
de tuchtrechter valt nog weinig te zeggen. Vooralsnog is er weinig verschil in 
waardering op te merken. 

Advocaten die betrolcken zijn geweest bij een door de Geschillencommissie Advo-
catuur behandelde klacht, zijn positief over deze Commissie. Daarbij speelt wel-
licht ook een rol dat van de twaalf uitspraken er slechts vier in het voordeel van de 
client waren. Hierbij ging het om bindende adviezen waarin de klachten ten dele 
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gegrond werden verldaard. Twee keer diende de betreffende advocaat slechts de 
administratiekosten aan de clientldager te vergoeden, terwij1 de betreffende clien-
ten een veel hoger bedrag als schadeloosstelling voor ogen hadden. In de overige 
uitspraken werd de klacht ongegrond bevonden (2 keer), de vordering van de 
client afgewezen (2 keer, waarbij de Geschillencommissie de vordering in recon-
ventie van de advocaat toewees) of het incassoverzoek van de advocaat toegewe-
zen (3 keer). 

7.6 	KLACHTEN IN CONTEXT 

De zesde onderzoeksvraag (In hoeverre leidt de Klachten- en Geschillenregeling 
tot een reductie van de aantallen tuchtzaken en begrotingsprocedures?) wordt 
behandeld in hoofdstuk 6. 

Vermindering van het aantal tuchtzaken en reductie van de kosten van het advo-
catentuchtrecht vormen samen een van de doelstellingen van de Klachten- en 
Geschillenregeling Advocatuur. De vraag in hoeverre de regeling daadwerkelijk 
tot een afname van het aantal zaken bij de advocatentuchtrechter (en van het aan-
tal begrotingsprocedures bij de Raden van Toezicht) leidt, kan alleen met veel sla-
gen om de arm worden beantwoord. Op grond van de geringe looptijd van de 
pilot en het relatief geringe aantal deelnemende kantoren was niet te verwachten 
dat de pilot al duidelijk merkbare effecten op aantallen tuchtzaken heeft. Het ver-
loop van het aantal klachten bij de advocatentuchtrechter vertoont bovendien een 
grillig patroon. Het landelijk totaal aan tuchtklachten is weliswaar door de jaren 
been toegenomen, maar er is geen sprake van een constante stijging in alle anon-
dissementen. Ten slotte moet worden opgemerIct dat binnen de advocatuur nog 
andere ontwikkelingen spelen, die mogelijk ook van invloed zijn op het aantal 
tuchtklachten. 

Met al deze slagen om de arm wordt toch een poging gedaan. Eerst worden cijfers 
van de Raden van Toezicht met betrekking tot klachten bij de dekens in de pilot-
arrondissementen geanalyseerd. In de jaren voorafgaand aan het experiment was 
geen sprake van een duidelijke trend; de cijfers met betrekking tot het eerste jaar 
van het experiment zijn evenmin eenduidig. Vervolgens worden cijfers met 
betreldcing tot begrotingsprocedures bij de Raden van Toezicht geanalyseerd. In 
het eerste jaar van het experiment was het aantal procedures lager dan in het jaar 
voorafgaand aan het experiment, maar in dat laatste jaar was ook al sprake van 
een daling ten opzichte van het jaar ervoor. De cijfers van de Raden van Disci-
pline met betrekking tot zaken die bij deze tuchtcolleges werden aangebracht, 
vertonen een grillig beeld. Al met al kan worden geconcludeerd dat vooralsnog 
geen duidelijk effect van de Klachten- en Geschillenregeling is vast te stellen. 

Uit de enquete onder pilotkantoren bleek dat het jaar voorafgaand aan de pilot 
voor wat betreft klachten bij de deken en bij de Raad van Discipline, een ipiekjaar' 
was voor deze kantoren. In 1999 was er een afname van de klachten bij de deken, 
in 2000 een afname van de klachten bij de Raad van Discipline. In 2000 namen 
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de klachten bij de deken echter weer toe. De pilotkantoren zelf zijn over het alge-
meen niet van mening dat de pilot effect heeft gehad op het aantal tuchtldachten 
tegen het kantoor. De meeste dekens zeiden ook (nog) geen effect van de Klach-
ten- en Geschillenregeling op het aantal tuchtldachten en begrotingsprocedures 
te kunnen vaststellen. Overigens verwachten niet alle dekens dat de Klachten- en 
Geschillenregeling op den duur tot een afname van het aantal tuchtklachten zal 
leiden. 

Het totaal aantal ldachten dat gedurende de eerste twee jaar van het experiment 
bij de pilotkantoren zelf is ingediend, kan worden geschat op enkele honderden. 
Enkele tientallen klagers wendden zich tot de deken. Van deze laatste klachten 
werd een fractie — wellicht een tiental — voorgelegd aan de Raad van Discipline; 
eveneens een fractie werd voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Bij de Geschil-
lencommissie Advocatuur zijn vier geschillen aanhangig gemaakt die van pilot-
kantoren afkomstig waren. Deze cijfers maken duidelijk dat kantoren zelf veruit 
de meeste klachten kunnen afhandelen. Ook is duidelijk dat de dekens en de 
Raden van Discipline en Raden van Toezicht toch nog aanmerkelijk meer klach-
ten hebben behandeld dan de Geschillencommissie Advocatuur. Daar zijn 
diverse verklaringen voor te geven, die merendeels samenhangen met de (experi-
mentele) fase waarin de regeling verkeert. 

7.7 	AANBEVELINGEN 

In deze slotparagraaf zullen wij enkele aanbevelingen doen die van belang lcun-
nen zijn bij een eventuele landelijke invoering van de Klachten- en Geschillenre-
geling. 

De implementatie van de nieuwe Klachten- en Geschillenregeling staat nog in de 
kinderschoenen. Dat is niet verwonderlijk gezien de korte periode dat deze in 
werking is. Het is een algemeen verschijnsel dat beleidsmaatregelen een langere 
implementatietijd vergen. Over de op i juli 1999 in werking getreden regeling 
voor de interne behandeling van klachten door bestuursorganen bijvoorbeeld, 
schrijft de Nationale ombudsman eind 2000 dat 'de implementatie van de bepa-
lingen van hoofdstuk 9 Awb vooralsnog achterblijft'. Hij constateert dat een 
lcwart van de door hem geenqueteerde bestuursorganen zegt niet conform die 
regeling ldachten te behandelen, terwijl er ook nog geen sprake is van een volle-
dige implementatie op het gebied van andere verplichtingen die uit hoofdstuk 9 
Awb voortkomen.' Ook bij een eventuele landelijke invoering van de Klachten- en 
Geschillenregeling zal rekening moeten worden gehouden met een lange imple-
mentatietij d. 

Tevens blijkt uit de evaluatie dat juist kleine kantoren en kantoren waarover veel 
klachten worden ingediend, in mindere mate deelnemen aan de pilot. Er zullen 

1. 	Fernhout 2000, p. 427. 
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derhalve voor een nationale invoering wegen moeten worden gezocht om deze 
kantoren tot deelname te bewegen. 

Uit ons onderzoek blijkt dat het invoeren van een klachtreglement, het aanwijzen 
van een klachtfunctionaris (of -commissie) en het op papier instellen van een cen-
trale registratie van ldachten gemakkelijker binnen een redelijke termijn te reali-
seren zijn dan de overige maatregelen die op kantoor getroffen dienen te worden 
ter implementatie van de regeling. Veel van de pilotkantoren schieten (nog) tekort 
in de registratie, analyse en classificatie van klachten (zie hoofdstuk 4, tabel 4.1). 
Bij een landelijke invoering van de regeling zoals die thans is, kunnen wij een-
zelfde implementatiepatroon op de advocatenkantoren verwachten als op de 
pilotkantoren. Daarom zal aan de laatstgenoemde punten bij een eventuele invoe-
ring op nationale schaal extra aandacht geschonken moeten worden. Alleen dan 
kan immers op kantoorniveau meer inzicht worden verkregen in de eigen kwali-
telt van de dienstverlening en kunnen eventuele verbeterpunten worden opge-
spoord. 
Daarnaast bleek dat advocaten er moeite mee hebben de regeling direct in een 
eerste contact met een client ter sprake te brengen en de client voor de toepasse-
lijlcheid van de regeling te laten tekenen. De mate waarin dit als probleem wordt 
ervaren, lijkt samen te hangen met de soort zaken (bijvoorbeeld straf-, echtschei-
dings- of vreemdelingenzaken). Voor dit probleem dienen nog oplossingen te 
worden gezocht. 

Gezien het feit dat uit het dossieronderzoek en de enquete bleek dat voor clienten 
de consequenties van de keuze voor een bindend advies of arbitrage bij de 
Geschillencommissie niet duidelijk zijn, is een goede en bondige uitleg van het 
verschil tussen beide mogelijkheden van groot belang. Dit geldt eveneens voor de 
gevolgen die het tekenen van een akte van compromis heeft voor clienten. Boven-
dien dienen clienten al voor het tekenen van deze akte de beschikking te krijgen 
over het Reglement van de Geschillencommissie Advocatuur. 

Voorts is het voor een eventuele landelijke invoering van belang dat het voor 
clienten en advocaten helder is welk type klacht door welke klachtinstantie kan 
worden behandeld. Hetzelfde geldt voor de beantwoording van de vraag welke 
sancties of oplossingen de verschillende instanties bieden. Daarbij moet het dui-
delijk zijn dat de tuchtroute meer gericht is op het gedrag van de advocaat en de 
klachtroute meer gericht is op financiele compensatie. Het motto 'alleen tucht-
waardige klachten naar de tuchtrechter' heeft slechts betekenis als duidelijk is wat 
tuchtwaardig is en wat niet. En daar bestaat tot op heden binnen de advocatuur 
geen duidelijk afgebakende visie op. Bovendien wensen clienten vaak een actie in 
de richting van verbetering van het gedrag van de advocaat, los van wat de advoca-
tuur zelf al dan niet tuchtwaardig vindt. 
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Bijlage II — Respons op de enquetes 

ENQUETE PILOTKANTOREN 

De enquete is verstuurd naar alle contactpersonen van advocatenkantoren die vol-
gens de NOVA deelnemen aan de pilot. Alle deelnemende vestigingen hebben 
een eigen vragenlijst ontvangen, tenzij meerdere vestigingen van hetzelfde kan-
toor dezelfde contactpersoon hebben. Er nemen 99 kantoorvestigingen aan de 
pilot deel; 89 contactpersonen ontvingen een vragenlijst. Na vier weken waren 
nog slechts vijftien vragenlijsten geretourneerd en is een rappel verzonden. 
Nadat ook de nieuwe 'deadline' voor terugzending van de enquete was verstreken, 
zijn alle kantoren telefonisch benaderd met de vraag of ze bereid waren de vra-
genlijst alsnog in te vullen, en zo nee, waarom niet. 
Van de 89 verstuurde vragenlijsten zijn er uiteindelijk 33 ingevuld teruggezon-
den. Enkele kantoren die deelnemen met meerdere vestigingen, vulden een vra-
genlijst in voor alle deelnemende vestigingen tezamen. Zo werden gegevens ver-
kregen over in totaal 35 vestigingen. Dat betekent een respons van bijna 40%. In 
veruit de meeste (23 van de 33) gevallen werd de enquete ingevuld door de klach-
tenfunctionaris van het kantoor. In de overige gevallen was het meestal zo dat het 
kantoor geen klachtenfunctionaris had; de enquete werd dan veelal ingevuld door 
de eigenaar van het (eenmans)kantoor, of door degene die binnen het kantoor als 
contactpersoon voor de pilot fungeert. 

Waarschijnlijk is een belangrijke oorzaak voor de relatief hoge non-respons dat 
sommige kantoren alleen op papier aan de pilot meedoen. Dit blijkt uit de rede-
nen die werden opgegeven door vijftien van de 54 kantoorvestigingen die de vra-
genlijst niet invulden: drie van deze vijftien kantoren lieten weten dat ze niet 
meer deelnemen aan de pilot wegens uiteenvallen kantoor of beeindiging maat-
schap; eveneens drie kantoren meldden dat ze in feite nog niet deelnemen aan de 
pilot wegens een fusie of interne problemen; twee kantoren lieten weten dat de 
contactpersoon niet meer bij het kantoor werkzaam was; twee andere kantoren 
meldden dat de contactpersoon (langdurig) afwezig was. In de telefoonronde viel 
bovendien op dat secretaresses niet altijd op de hoogte waren van de deelname 
van het kantoor aan het experiment. 

Voorzover mogelijk is nagegaan in hoeverre de respons selectief was. De sprei-
ding over de arrondissementen van de kantoren die de vragenlijst invulden, 
kwam redelijk overeen met die in de totale populatie van pilotkantoren: 
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RESPONS OP DE ENQUETE, NAAR ARRONDISSEMENT 

arrondissement 

omvang kantoor 

totaal 

98  

respons 	 aantal verstuurde enquttes 

Den Bosch 	 9 	 21 

Maastricht 	 6 	 25 

Leeuwarden 	 3 	 10 

Groningen 	 2 	 5 

Assen 	 4 	 8 

Zwolle 	 5 	 11 

avenge 	 4 	 9 

totaal 	 33 	 89 

Onder de kantoren die de enquete retourneerden, waren zowel kleine als grotere 
kantoren. De kleine kantoren waren wel enigszins ondervertegenwoordigd: 

RESPONS OP DE ENQUtTE, NAAR OMVANG KANTOOR (AANTAL ADVOCATEN) 

respons 	 totaal manta/ pilotkantoren in deze 

categoric 

1 	 3 	 15 

2 — 5 	 9 	 35 

6-20 	 20 	 48 

>20 	 1 	 1 

33 	 99 

Voor de kantoren die de enquete retourneerden, beschildcen we verder over de 
volgende gegevens over het type prakrijk: 

Heck het kantoor voornamelijk zakelijke of particuliere clienten? 
voornamelijk zakelijke clienten 	 7 

voornamelijk particuliere clienten 	 9 

beide ongeveer evenveel 	 15 

Anders 	 1 

Neemt het kantoor zaken op toevoegingsbasis aan? 
ja, frequent 	 18 

ja, in geringe mate 	 12 

nee, tenzij bij hoge uitzondering 	 1 

Nee 	 1 

ENQUETES ONDER KLAGERS (CLIENTEN) EN BEKLAAGDEN (ADVOCATEN) 

Aan alle pilotkantoren is gevraagd of ze ten behoeve van het onderzoek vragen-
lijsten wilden verspreiden onder dienten en advocaten die betrokken zijn 
geweest bij een idacht of geschil. Slechts vijf kantoren lieten weten hiertoe bereid 
te zijn. Naar deze kantoren zijn in totaal 28 vragenlijsten voor clienten en 28 voor 



advocaten opgestuurd. Hiervan is slechts een zeer klein aantal geretourneerd: 
een client en vier advocaten stuurden de vragenlijst ingevuld terug. 

De meest voorkomende reden waarom kantoren niet meewerkten, was dat ze nog 
geen klachten hadden ontvangen: dit gold voor vijftien van de 33 kantoren die de 
vragenlijst voor pilotkantoren invulden en retourneerden. Achttien kantoren had-
den wel klachten gehad, maar wilden of konden de vragenlijst niet verspreiden. 
Als redenen werden onder andere opgegeven: het kantoor verwacht moeilijlche-
den met de klagers, of wil geen oude wonden openhalen (4 keer); het kantoor 
houdt geen aparte administratie of dossiers van klachten bij, zodat het niet meer 
te achterhalen is welke clienten hebben geklaagd (1 keer); de klacht is momenteel 
in behandeling bij de Geschillencommissie (I keer); het kantoor vat uitingen van 
onvrede van clienten zeer snel als klacht op, de betrokken clienten zouden 
daarom niet begrijpen waar de vragenlijst over gaat (2 keer). 

Ook onder klagers en beklaagden bij de Geschillencommissie Advocatuur is een 
postenquete gehouden. Alle betrokken clienten en advocaten hebben eerst een 
brief ontvangen van de Geschillencommissie met een aankondiging van de 
enquete. Ze konden bezwaar maken bij de Geschillencommissie indien ze niet 
wilden dat hun naam en adres aan de onderzoekers doorgegeven werden. Geen 
enkele client of advocaat maakte bezwaar, wel bleek een adres niet meer te kloppen. 
Er zijn in totaal 34 vragenlijsten verstuurd naar clienten, waarvan vijftien naar 
clienten die daadwerkelijk een geschil aan de commissie hadden voorgelegd. Drie 
clienten die nog in de `voorfase' verkeerden en zestien clienten die zich met een 
klacht bij de Geschillencommissie hadden gemeld, maar hun geschil uiteindelijk 
niet voorlegden, ontvingen een korte vragenlijst. We ontvingen achttien inge-
vulde enquetes van clienten retour, waarvan opmerkelijk genoeg zeven enquetes 
van `doorzetters' en elf van `niet-doorzetters'. Naar advocaten zijn in totaal acht-
tien vragenlijsten verstuurd, waarvan zestien naar advocaten die daadwerkelijk 
een geschil aan de Geschillencommissie hebben voorgelegd en twee (korte) vra-
genlijsten naar advocaten die informatie hadden ingewonnen over de procedure 
maar zich daarna niet meer meldden. Hiervan kwamen er negen ingevuld retour, 
alle van advocaten die daadwerkelijk een geschil hadden voorgelegd. 
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Bijlage III — Klagers naar sekse, leeftijd en 
opleidingsniveau 

Tabel 111.1: Klagers bij de tuchtrechter en bij de Geschillencommissie Advocatuur naar sekse 

Sekse Roden en Hof van 	 Geschillencommissie Advocatuur doorgezet en 

Discipline* (n=128) 	teruggetrokken (n=18) 

absoluut 

Man 	 82 	 67 	 12 

Vrouw 	 18 	 33 	 6 

Totaal 	 100 	 100 	 18 

* Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1997, P.  90. 

Tabel 111.2: Klagers bij de tuchtrechter en bij Geschillencommissie Advocatuur naar leeitijd 

leeftijd Raden en Hof van 
Discipline* (n=142) 

* Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1997, P.  91. 

Geschillencommissie Advocatuur doorgezet 
en teruggetrokken (n=18) 

absoluut 

20-34 	 6 	 11 	 2 

35-44 	 25 	 16 	 3 

45-54 	 35 	 44 	 8 

55-64 	 25 	 11 	 2 

65 en ouder 	 9 	 16 3 

Totaal 	 100 	 100 	 18 

Tabel 111.3: Klagers bij de tuchtrechter en bij Geschillencommissie Advocatuur naar 

opleidingsniveau 

Opleidingsniveau 

Lager en middelbaar 	 21 	 39 	 7 

Mbo, havo, vwo 	 27 	 11 	 2 

HBO 	 28 	 22 	 4 

WO 	 25 	 28 	 5 

Tota al 	 100 	 100 	 18 

* Doornbos & De Groot-van Leeuwen, 1997, P.  91. 

Roden en Hof van 	Geschillencommissie Advocatuur 

Discipline* (n=138) 	doorgezet en teruggetrokken (n=18) 

absoluut 

IOI 



Bijlage IV —Vragenlijst enquete advocatenkantoren 

ALGEMEEN 

I. 	In welk arrondissement is uw kantoor (de vestiging waar u werkzaam 
bent) gevestigd? 

O Den Bosch 
O Maastricht 
O Leeuwarden 
O Groningen 
O Assen 
O Zwolle 
O anders, namelijk... 

2. 	Maakt uw kantoor deel uit van een kantoor met meer vestigingen 
(in Nederland)? 

O ja, 	vestigingen 
O nee, een vestiging 	 —> naar vraag 4 

3. 	Indien er meer vestigingen zijn: nemen alle vestigingen deel aan het 
experiment? 

O ja 	 —> naar vraag 4 
O nee 

3a. 	Indien nee, kunt u aangeven waarom niet? 

4. 	Hoeveel personen zijn er binnen dit kantoor (deze vestiging) werkzaam in 
de advocatenpraktijk? 
aantal 
partners/vennoten 
advocaat-medewerkers 
advocaat-stagiaires 
raids 
para-legal/juridisch medewerkers 
administratief medewerkers 

5. 	Hoe is de clientele van het kantoor samengesteld? 
O voornamelijk zakelijke clienten 
O voornamelijk particuliere clienten 
O evenveel zakelijke als particuliere clienten 
O anders, namelijk... 
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6. 	Neemt het kantoor zaken op toevoegingsbasis aan? 
O ja, frequent 
O ja, in geringe mate 
O nee, tenzij bij hoge uitzondering 
O nee, in het geheel niet 

7. 	Door wie wordt deze enquete ingevuld; wat is uw functie bij de 
klachtenbehandeling? 

El 	lclachtenfunctionaris 
LI 	lid klachtencommissie 
LI 	anders, namelijk... 

Deelname aan het pilot -project 

8. 	Sinds wanneer neemt uw kantoor deel aan het pilot-project? 
maand: 	jaar: 

9. 	Waarom heeft uw kantoor tot deelname aan het pilot-project besloten; 
kunt u de belangrijkste redenen aangeven? 

ro. 	Kunt u voor elk van de volgende motieven of doelstellingen aangeven hoe 
belangrijk dat motief of die doelstelling is geweest? 

a. 	behoud en verbetering van relaties met clienten 
O niet belangrijk 
LI 	enigszins belangrijk 
O zeer belangrijk 

b. 	verbetering van de Icwaliteit van de dienstverlening (doordat vaker 
voorkomende klachten onderkend worden) 

LI 	niet belangrijk 
LI 	enigszins belangrijk 
O zeer belangrijk 

c. 	standaardisering van de klachtenbehandeling 
O niet belangrijk 
LI 	enigszins belangrijk 
LI 	zeer belangrijk 

d. 	clienten een alternatief voor het tuchtrecht bieden 
LI 	niet belangrijk 
O enigszins belangrijk 
LI 	zeer belangrijk 
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e. 	clienten een laagdrempelige procedure bieden 
.0 	niet belangrijk 
El 	enigszins belarigrijk 
CI 	zeer belangrijk 

f. 	clienten een snelle procedure bieden 
El 	niet belangrijk 

• CI 	enigszins belangrijk 
CI 	zeer belangrijk 

g. 	vermindering van het aantal tuchtzaken 
CI 	niet belangrijk 
El 	enigszins belangrijk 
CI 	zeer belangrijk 

h. 	de Geschillencommissie neemt ook incasso-verzoeken van advocaten in 
behandeling 

El 	niet belangrijk 
0 	enigszins belangrijk 
El 	zeer belangrijk 

Bestonden er binnen het kantoor weerstanden tegen de deelname aan het 
pilot-project? 

0 	j a 
El 	nee 	 S 	—> naar vraag 12 

Indien ja, lcunt u aangeven om wat voor weerstanden het ging? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

El 	het lokt klachten uit 
El 	te veel werk 
El 	anders, namelijk... 

12. 	Had uw kantoor voor de deelname aan het pilot-project al een eigen 
ldachtenregeling? 

CI 	j a 
El 	nee 	 —> naar vraag 15 

13. 	Indien uw kantoor al een eigen klachtenregeling had: wat hield deze 
regeling in?* 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

El 	een speciale klachtenfunctionaris 
El 	een klachtencommissie 
El 	een registratieformulier voor klachten* 
El 	een klachtenreglement* 
El 	een brochure voor clienten* 
El 	anders, namelijk... 
* s.v.p. eventuele documentatie meesturen 
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14. 	Heeft de deelname aan het pilot-project tot veranderingen geleid? 
• ja 
O nee 	 —> naar vraag i5 

14a. Indien ja, kunt u aangeven wat voor veranderingen? 

Kantoorklachtenregeling 

15. 	Heeft het kantoor een klachtenreglement? 
O ja, het voorbeeldreglement uit het informatiepakket van de NOVA 

—> naar vraag 17 
El 	ja, een eigen reglement 	 —> naar vraag 
El 	nee, er is (nog) geen Iclachtenreglement ingevoerd 

15a. Indien nee: kunt u aangeven waarom er (nog) geen reglement is 
ingevoerd? 

naar vraag 17 

16. 	Indien het kantoor een eigen reglement* gebruikt: wanneer werd dit 
reglement ingevoerd? 

O voOr de deelname aan het pilot-project 
El 	na de deelname aan het pilot-project 
* wilt u het reglement meesturen met deze enquete? 

17. 	Heeft het kantoor een interne klachtenfunctionaris of -commissie? 
El 	ja, een interne klachtenfunctionaris —> naar vraag 21 
El 	ja, een interne klachtencommissie —> naar vraag 23 
El 	nee 

18. 	Waarom heeft uw kantoor geen (interne) klachtenfunctionaris of 
-commissie? 

El 	het kantoor is te klein 
El 	anders, namelijk... 

19. 	Is er een externe klachtenbehandelaar aangezocht? 
El 	ja, de deken 
O ja, namelijk... 
O nee 

20. Is er een gemeenschappelijke klachtencommissie (met andere kantoren) 
ingesteld? 

El 	ja 
El 	nee 	 —> naar vraag 26 

2oa. Indien ja, hoe is deze commissie samengesteld? 
—> naar vraag 24 



21. 	Indien er een klachtenfunctionaris is: welke positie bekleedt de 
klachtenfunctionaris binnen het kantoor? 

• partner 
• advocaat-medewerker 
O anders, namelijk... 

22. 	Hoe lang is deze functionaris al verbonden aan het kantoor? 
	jaar 

—> naar vraag 24 

23. 	Indien er een klachtencommissie is: hoe is deze commissie samengesteld? 

24. Heeft de klachtenfunctionaris (of hebben de leden van de 
klachtencommissie) een cursus of training gevolgd? 

O ja 
• nee 	 --> naar vraag 25 

24a. Indien ja, lcunt u aangeven welke cursus/training? 

25. Welke taken worden door de klachtenfunctionaris of -commissie vervuld? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O registratie klachten 
O classificatie ldachten 
O afhandeling klachten 
LI 	terugkoppeling naar de klagers 
O bijhouden ldachtendossiers 
O bijhouden centrale registratie klachten 
O evaluatie van de ldachtenbehandeling 
O aanbevelingen doen ter voorkoming van nieuwe klachten en/of 

verbetering van procedures 
O anders, namelijk... 

26. Gebruikt het kantoor een klachtenregistratieformulier? 
• ja, het voorbeeldformulier uit het informatiepakket van de NOVA 

---> naar vraag 28 
O ja, een eigen formulier 	 --> naar vraag 27 
O nee, er wordt (nog) geen klachtenregistratieformulier gebruilct 

26a. Indien nee: kunt u aangeven waarom niet? 
--> naar vraag 28 

27. 	Indien het kantoor een eigen formulier* gebruikt: wanneer werd dit 
formulier ingevoerd? 

O \roar de deelname aan het pilot-project 
na de deelname aan het pilot-project 

* wilt u het formulier meesturen met deze enquete? 
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28. 	Heeft het kantoor een brochure (of ander schriftelijk 
voorlichtingsmateriaal) over de klachtenregeling voor clienten? 

O ja, de voorbeeldbrochure uit het informatiepakket van de NOVA 
O ja, een eigen brochure* 
O ja, anders, namelijk... 
O nee, er is (nog) geen voorlichtingsmateriaal—> naar vraag 30 
* wilt u de brochure meesturen met deze enquete? 

29. 	Indien er een brochure (of ander voorlichtingsmateriaal) is, hoe wordt 
deze verspreid? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

LI 	brochure ligt in wachtkamer 
O brochure wordt meegegeven bij intakegesprek 
O brochure wordt met opdrachtbevestiging aan client meegestuurd 
O anders, namelijk... 

30. Ontvangen clienten (ook) mondelinge voorlichting over de 
klachtenregeling? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O ja, als ze ernaar vragen 
O ja, tijdens het intakegesprek wordt de regeling standaard uitgelegd 
O ja, anders, namelijk... 
O nee 

31. 	Wordt aan iedere client gevraagd of hij/zij wil tekenen voor de 
toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling? 

El 	ja 	 —> naar vraag 32 
O nee 

3m. Indien nee, kunt u dit toelichten? 

32. 	Komt het voor dat clienten niet willen tekenen voor toepasselijkheid van 
de Klachten- en Geschillenregeling? 

O nee, nooit 	 —> naar vraag 34 
O ja, af en toe 
O ja, soms 
O ja, vaak 

33. 	Kunt u aangeven waarom clienten soms niet voor de toepasselijIcheid van 
de Klachten- en Geschillenregeling willen tekenen? 
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Registratie van klachten 

34. 	Is volgens uw regeling iedere uiting van onvrede van een client een klacht 
die geregistreerd moet worden? 

CI 	j a 
CI 	nee 	 —> naar vraag 35 

34a. Zo ja, gebeurt dat ook? 
O ja 
O nee 

37. 	Bij wie kunnen clienten een klacht indienen? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O bij de klachtenfunctionaris of -commissie 
O bij de betreffende advocaat 
Li 	bij de secretaresse(s) 
O anders, namelijk... 

—> naar vraag 37 

35. Welke typen uitingen worden niet als klacht geregistreerd? 

36. Hanteert uw kantoor een bepaalde definitie van het begrip Ilacht'? 
Li 	ja 
Cl 	nee 	 —> naar vraag 37 

36a. Indien ja, welke definitie hanteert u? 

38. Worden clienten die mondeling klagen, verzocht hun klacht op papier te 
zetten? 

Li 	ja, soms 
Li 	ja, altijd 
Li 	nee 

39. 	Ontvangt de client altijd een schriftelijke bevestiging van de registratie van 
zijn klacht? 

O ja 	 --> naar vraag 40 
O nee 

39a. Indien nee: lcunt u aangeven in welke gevallen geen schriftelijke 
bevestiging wordt verstuurd? 

40. Worden alle ontvangen klachten (ongeacht waar ze zijn binnengekomen) 
op een punt binnen het kantoor verzameld (wordt er een centrale 
registratie bijgehouden)? 

O ja, alle ldachten 
Li 	ja, bepaalde klachten, namelijk... 
Li 	nee, er wordt geen centrale registratie bijgehouden 
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41. 	Worth voor alle ontvangen klachten een registratieformulier ingevuld? 
O ja 
O nee 
O het kantoor heeft geen klachtenregistratieformulier 

42. Worden alle ontvangen klachten geclassificeerd volgens het voor het pilot-
project aanbevolen systeem (zie hieronder, bij vraag 48)? 

O ja 	 —> naar vraag 43 
• nee 
42a. Indien nee, wat is de reden dat klachten niet (in alle gevallen) worden 

geclassificeerd? 
—> naar vraag 47 

43. 	Levert dassificatie wel eens problemen op? 
O ja 
O nee 	 —> naar vraag 44 

43a. Indien ja, wat voor problemen? 

44- Door wie worden klachten geclassificeerd? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

• door degene bij wie de klacht is ingediend 
• door de klachtenfunctionaris of -commissie 
O anders, namelijk... 

Gegevens over ontvangen klachten 

45. 	Hoeveel klachten zijn sinds de deelname aan het experiment ontvangen? 
aantal 

in 1999 
in 2000 

in 2001 

45a. Betreft dit alle ontvangen klachten? 
• ja 
O nee 

—> naar vraag 46 

45b. Indien nee: welke ldachten zijn wel, welke niet meegeteld? 

46. Kunt u aangeven hoeveel van deze klachten schriftelijk en hoeveel 
mondeling zijn ingediend? 
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47. Kunt u aangeven hoeveel ldachten zijn afgehandeld en hoeveel klachten 
nog in behandeling zijn? 

aantal 
afgehandeld 
nog in behandeling 

48. In welke categorieen zijn de tot nu toe ontvangen Idachten ingedeeld? 
(s.v.p. aantallen invullen) 

KLASSE I. KLACHTEN OVER DE WERKWIJZE VAN / BEJEGENING DOOR DE ADVOCAAT 

a. 	onjuiste of krenkende uitlatingen 

b. 	traagheid, laksheid, onvoldoende tijd en aandacht aan de zaak besteden 

c. onvoldoende / onjuiste informering omtrent voortgang / consequenties 
van de zaak 

d. niet of niet tijdig stuldcen overleggen, onjuiste gegevens verstrekken 

e. onvoldoende belangenbehartiging / voorbereiding ter zitting, niet (tijdig) 
aanwezig zijn op zitting 

f. handelen zonder toestemming / overleg 

g. 	belangenverstrengeling 

h. geheimhoudingsplicht schenden, informatie doorspelen aan derden / 
pers, misbruik van kennis 

i. beinvloeding / misleiding wederpartij / derden / rechter 

j. 	confraternele correspondentie / schikkingsonderhandelingen / andere 
stuldcen in het geding brengen 

k. 	fraude, valsheid in geschrifte, overig (aanzet tot) onrechtmatig optreden / 
omkoperij 

1. 	klachten m.b.t. de overneming van een zaak door een andere advocaat 

m. intimidatie, chantage, dreigementen 

n. ten onrechte geen rechtsbij stand willen verlenen / terugtrekken uit de 
zaak 

o. afspraken niet nakomen of frustreren 
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p. 

9. 	oveng 

zich rechtstreeks wenden tot client wederpartij / derden 

II. KLACHTEN OVER 1URIDISCH-INHOUDELIJKE ASPECTEN 

a. 	geen of onvoldoende rechtsmaatregelen nemen, termijnen niet in acht 
nemen 

b. inhoudelijke fouten maken, onvoldoende resultaat bereiken 

c. geen of onjuiste advisering, te weinig kennis van zaken hebben 

d. adviezen / opdrachten client in de wind slaan 

e. 	onnodig procederen, kansloze werkzaamheden verrichten, klager op 
kosten jagen 

f. 	ten onrechte overige (rechts-)maatregelen treffen 

g. ten onrechte beslag leggen / faillissement aanvragen 

h. 	overige 

III. KLACHTEN OVER FINANC1PLE ASPECTEN 

a. excessief declareren 

b. ten onrechte declareren / voorschotten of griffierechten in rekening 
brengen / verrekenen 

c. declaratie onvoldoende specificeren 

d. declareren, hoewel er een toevoeging is verleend 

e. overige declaratieperikelen 

f. 	client niet of onvoldoende in de gelegenheid stellen gebruik te maken van 
de door de overheid gefinancierde rechtshulp 

g. financiele verplichtingen ten opzichte van de wederpartij / derden niet 
nakomen 

h. overige toevoegingsperikelen 
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IV. KLACHTEN OVER DE PRAKTIJKVOERING IN HET ALGEMEEN 

a. 	onbereikbaar zijn, telefoontjes en brieven niet (tijdig) beantwoorden 

b. 	dossier niet afgeven, stuldcen kwijtraken 

C. 	overig 

49. Kunt u aangeven tot welke typen clienten de klagers behoorden? 
• particulieren 
O midden- en kleinbedrijf 
O grote bedrijven 
O non-profit en (semi-)overheid 

50. 	Kunt u aangeven hoeveel klagers tot de `vaste' en hoeveel klagers tot de 
`eenmalige' clientele behoorden? 
aantal 
vaste clientele 
eenmalige clientele 

51. 	In hoeveel gevallen claimde de klager een financiele tegemoetkoming? 
	 gevallen 

Afdoening van klachten in de kantoorklachten procedure 

52. 	Dient volgens uw regeling iedere ontvangen klacht te worden gemeld bij 
de klachtenfunctionaris of -commissie (moeten advocaten alle klachten die 
bij henzelf worden ingediend melden)? 

O ja 
O nee 	 --> naar vraag 53 

52a. Indien ja, gebeurt dat ook? 
O ja 
O nee 

naar vraag 54 

53. Kunt u aangeven welke klachten we! (dienen te) worden gemeld? 

53a. Kunt u aangeven welke klachten niet (behoeven te) worden gemeld? 

54. Vindt over de afdoening van iedere klacht die bij de Idachtenfunctionaris 
of -commissie wordt gemeld of ingediend, overleg plaats met de betrokken 
advocaat? 

O ja 
• nee 
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55. 	Is in het klachtenreglement vastgelegd (of zijn er afspraken gemaakt over) 
welke klachten door de advocaat zelf en welke klachten door de 
klachtenfunctionaris of -commissie worden behandeld? 

El 	ja 
El 	nee 

56. Welke klachten worden behandeld door de klachtenfunctionaris of - 
commissie? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

El 	alle klachten over werkwijze van / bejegening door de advocaat 
0 	alle klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening 
El 	alle klachten over financiele aspecten van de dienstverlening 
El 	alle ldachten over praktijkvoering in het algemeen 
El 	klachten die door de betrokken advocaat zelf niet op een voor de client 

bevredigende wijze konden worden opgelost 
El 	anders, namelijk... 

v. 	Kunt u aangeven hoeveel van de tot nu toe afgehandelde klachten door de 
betrokken advoca(a)t(en) zelf zijn afgehandeld (al dan niet na overleg met 
de klachtenfunctionaris of -commissie)? 
	klachten 

58. 	Hoeveel ldachten zijn door de klachtenfunctionaris of -commissie 
afgehandeld? 
	klachten 

59. 	Bij hoeveel klachten is de beroepsaansprakelijIcheidsverzekeraar van het 
kantoor in kennis gesteld? 
	klachten 

Go. Wat voor stappen worden naar aanleiding van klachten genomen? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

El 	contact opnemen met en uitleg vragen aan Hager 
El 	uitleg aan Hager 
CI 	erkenning fout, aanbieden excuses 
El 	aanpassing declaratie 
El 	financiele tegemoetkoming 
CI 	anders, namelijk... 

Gt. Welke wijze van afdoening komt het vaakst voor? 
El 	uitleg aan Hager 
El 	erkenning fout, aanbieden excuses 
El 	aanpassing declaratie 
El 	financiele tegemoetkoming 
El 	anders, namelijk... 
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62. Ontvangt de klager altijd schriftelijk bericht over de afdoening van zijn/ 
haar klacht? 

O ja 	 naar vraag 63 
O nee 

62a. Indien nee, in welke gevallen wordt niet schriftelijk aan de klager 
gerapporteerd? 

63. Kunt u voor de tot nu toe afgehandelde klachten aangeven hoe lang de 
afhandeling heeft geduurd? 
aantal dagen 
minimaal 
maximaal 
gemiddeld 

64. Kunt u voor de klachten die momenteel nog in behandeling zijn aangeven 
hoe lang deze klachten in behandeling zijn? 
aantal dagen 
minimaal 
maximaal 
gemiddeld 

65. Wat vindt u van een termijn van vier weken voor de afdoening van een 
klacht binnen de kantoorklachtenprocedure? 

LI 	voldoende 
O te kort 
O anders, namelijk... 

Geschillencommissie Advocatuur 

66. Hebben zich gevallen voorgedaan waarin een client door uw kantoor is 
doorverwezen naar de Geschillencommissie Advocatuur? 

LI 	ja, keer 
O nee 	 ---> naar vraag 73 

67. Kunt u aangeven om wat voor klachten het hierbij ging? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O klachten over werkwijze van / bejegening door de advocaat 
O klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening 
O klachten over financiele aspecten van de dienstverlening 
LI 	klachten over pralctijlcvoering in het algemeen 
O anders, namelijk... 
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68. Hebben de betreffende clienten hun ldacht inderdaad aan de 
Geschillencommissie Advocatuur voorgelegd? 

O ja, in alle gevallen 
LI 	ja, in ... geval(len) 
LI 	nee, in geen enkel geval 	 naar vraag 73 

69. Voorzover er klachten aan de Geschillencommissie zijn voorgelegd: heeft 
er een zitting plaatsgevonden? 

LI 	ja 
LI 	nee 	 naar vraag 70 

69a. Indien ja: was uw kantoor op deze zitting(en) vertegenwoordigd? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

LI 	ja, de betroldcen advocaat was aanwezig 
LI 	ja, klachtenfunctionaris was aanwezig 
O ja, iemand anders, namelijk... 
LI 	nee 

70. Heeft de commissie al een uitspraak gedaan? 
O ja, in 	 geval(len) 
O nee, in geen enkel geval 	—> door naar vraag 72 

71. 	Voorzover de Geschillencommissie al een uitspraak heeft gedaan: hoe 
luidde de uitspraak? 
in 	geval(len) is de klacht ongegrond verklaard 
in 	geval(len) is de ldacht gegrond verklaard 
in 	geval(len) anders, namelijk... 

72. 	In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over de procedure bij de 
Geschillencommissie? 

a. 	deslcundigheid Geschillencommissie 
O ontevreden 
O grotendeels ontevreden 
LI 	grotendeels tevreden 
LI 	tevreden 

b. 	onpartijdigheid Geschillencommissie 
LI 	ontevreden 
LI 	grotendeels ontevreden 
LI 	grotendeels tevreden 
O tevreden 

C. 	snelheid 
O ontevreden 
O grotendeels ontevreden 
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LI 	grotendeels tevreden 
O tevreden 

d. 	inhoud uitspra(a)k(en) 
O ontevreden 
O grotendeels ontevreden 
O grotendeels tevreden 
O tevreden 

e. 	motivering uitspra(a)k(en) 
O ontevreden 
LI 	grotendeels ontevreden 
LI 	grotendeels tevreden 
O tevreden 

Toelichting: 

73. 	Heeft uw kantoor wel eens een onbetaalde declaratie ter incasso 
voorgelegd aan de Geschillencommissie?• 

O ja, keer 
LI 	nee 	 —> naar vraag 78 

74. Voorzover uw kantoor wel eens een onbetaalde declaratie ter incasso heeft 
voorgelegd: heeft er een zitting plaatsgevonden? 

O ja, in ... geval(len) 
O nee 	 —> naar vraag 75 

74a. Indien ja: was uw kantoor op deze zitting(en) vertegenwoordigd? 
O ja 
O nee 

75. 	Heeft de commissie al een uitspraak gedaan? 
O ja, in 	geval(len) 
O nee, nog niet 	 —> naar vraag 77 

76. Voorzover de Geschillencommissie al een uitspraak heeft gedaan: hoe 
luidde de uitspraak? 

77. 	In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over de procedure voor 
incassoverzoeken bij de Geschillencommissie? 

a. 	deskundigheid Geschillencommissie 
O ontevreden 
LI 	grotendeels ontevreden 
LI 	grotendeels tevreden 
O tevreden 
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b. 	onpartijdigheid Geschillencommissie 
El 	ontevreden 
El 	grotendeels ontevreden 
El 	grotendeels tevreden 
El 	tevreden 

c. 	snelheid 
El 	ontevreden 
El 	grotendeels ontevreden 
El 	grotendeels tevreden 
El 	tevreden 

d. 	inhoud uitspra(a)k(en) 
El 	ontevreden 
El 	grotendeels ontevreden 
El 	grotendeels tevreden 
El 	tevreden 

e. 	motivering uitspra(a)k(en) 
CI 	ontevreden 
El 	grotendeels ontevreden 
El 	grotendeels tevreden 
CI 	tevreden 

Toelichting: 

Andere procedures 

78. 	Hebben zich, sinds de deelname aan het pilot-project, gevallen voorgedaan 
waarin de client door uw kantoor is doorverwezen naar de deken of een 
andere klachtbehandelende instantie (niet naar de Geschillencommissie 
Advocatuur)? 

El 	ja, 	keer 
El 	nee 	 --> naar vraag 81 

79. Kunt u aangeven om wat voor klachten het hierbij ging? 

80. Waarom zijn de betreffende clienten niet doorverwezen naar de 
Geschillencommissie Advocatuur? 
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81. 	Hoeveel klachten zijn de afgelopen vijfjaar tegen advocaten van uw 
kantoor ingediend bij de volgende instanties? 

jaar 	 Deken 	Raad van 	Raad van 	Hof van 	civiele 

Toezicht 	Discipline 	Discipline 	rechter 

1996 
1997 

1998 
1999 

2000 

81a. Is het aantal advocaten werkzaam bij uw kantoor in deze periode sterk 
veranderd (bijvoorbeeld als gevolg van fusies)? 

O j a 
O nee 

Kosten deelname pilot-project 

82. Kunt u (bij benadering) aangeven hoeveel mensuren de afhandeling van 
een klacht vergt (de uren die de klachtenfunctionaris of -commissie erin 
steelct en de uren die de betroldcen advocaat erin steekt)? 

aantal uren 
minimaal 
maximaal 
gemiddeld 

83. 	Kunt u (bij benadering) aangeven hoeveel mensuren de 
klachtenfunctionaris of de leden van de klachtencommissie tot nu toe in 
hun taken hebben gestoken? 

aantal uren 
in 1999 
in 2000 

in 2001 

Klachtenanalyse 

84. Wordt er na het stadium van klachtenbehandeling op uw kantoor nog jets 
met de geregistreerde klachten gedaan? Zijn de gegevens van de klachten 
al wel eens geanalyseerd, bijvoorbeeld met het oog op verbetering van de 
lcwaliteit van de dienstverlening? 

O ja, ... keer 
O nee 	 ---> naar vraag 89 

85. 	Wanneer heeft de laatste analyse plaatsgevonden? 
maand: 	jaar: 
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86. Door wie is deze analyse uitgevoerd? 
El 	klachtenfunctionaris of klachtencommissie 
O anders, namelijk... 

87. 	Zijn de resultaten van deze analyse binnen het kantoor besproken? 
O ja 
El 	nee 	 —> naar vraag 88 

87a. Indien ja, met wie? 

88. 	Heeft deze analyse tot 'verbetermaatregelen' geleid (om nieuwe klachten te 
voorkomen)? 

O ja 
El 	nee 

88a. Zo ja, kunt u aangeven om wat voor klacht(en) het ging en wat voor 
maatregelen zijn genomen? 

Waardering pilot-project 

89. Voldoet de Klachten- en Geschillenregeling tot nu toe aan uw 
verwachtingen? 

El 	ja 	 —> naar vraag 91 
El 	gedeeltelijk 
El 	nee 

90. Kunt u aangeven om welke redenen (of in welke opzichten) de regeling 
niet aan uw verwachtingen voldoet? 

91. 	U maakt wellicht gebruik van het InformatiepakIcet kantored van de 
NOVA. 
Wilt u voor elk van de hieronder genoemde onderdelen aangeven in 
hoeverre u er tevreden of ontevreden over bent? 

a. 	voorbeeld kantoorklachtenreglement 
El 	ontevreden 
El 	grotendeels ontevreden 
O grotendeels tevreden 
El 	tevreden 

b. 	voorbeeld klachtenregistratieformulier 
El 	ontevreden 
El 	grotendeels ontevreden 
El 	grotendeels tevreden 
El 	tevreden 
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c. 	voorbeeld kantoorbrochure klachten 
O ontevreden 
LI 	grotendeels ontevreden 
LI 	grotendeels tevreden 
O tevreden 

d. 	intakeformulier 
LI 	ontevreden 
O grotendeels ontevreden 
O grotendeels tevreden 
LI 	tevreden 

e. 	opdrachtbevestiging 
O ontevreden 
LI 	grotendeels ontevreden 
O grotendeels tevreden 
LI 	tevreden 

92. Indien u niet tevreden bent over bepaalde onderdelen: kunt u aangeven 
waarom niet? 

93. 	Heeft u suggesties voor verbeteringen? 

94. Hieronder staan een aantal stellingen over mogelijke effecten van de 
Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Wilt u telkens aangeven in 
hoeverre u het met de stelling eens of oneens bent? 

a. 	dankzij de regeling is de klachten-athandeling binnen ons kantoor 
verbeterd 

O oneens 
O grotendeels oneens 
O grotendeels eens 
O eens 

b. 	dankzij de regeling is de klachten-afhandeling binnen ons kantoor 
gestandaardiseerd 

O oneens 
LI 	grotendeels oneens 
O grotendeels eens 
LI 	eens 
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c. 	dankzij de regeling hebben we een beter inzicht gekregen in de kwaliteit 
van onze dienstverlening 

El 	oneens 
Li 	grotendeels oneens 
Li 	grotendeels eens 
O eens 

d. 	dankzij de regeling is de kwaliteit van de dienstverlening van ons kantoor 
verbeterd 

Li 	oneens 
Li 	grotendeels oneens 
LI 	grotendeels eens 
Li 	eens 

e. 	dankzij de regeling is de relatie met een aantal clienten behouden en/of 
verbeterd 

Li 	oneens 
Li 	grotendeels oneens 
Li 	grotendeels eens 
Li 	eens 

f. 	dankzij de regeling komen klachten binnen in een stadium waarin nog 
correctie mogelijk is 

Li 	oneens 
O grotendeels oneens 
Li 	grotendeels eens 
Li 	eens 

g. 	de regeling lolct klachten uit 
Li 	oneens 
Li 	grotendeels oneens 
Li 	grotendeels eens 
O eens 

h. 	de regeling biedt dienten een goed altematief voor het tuchtrecht 
Li 	oneens 
Li 	grotendeels oneens 
Li 	grotendeels eens 
Li 	eens 

i. 	de regeling biedt clienten een laagdrempelige procedure 
Li 	oneens 
Li 	grotendeels oneens 
Li 	grotendeels eens 
Li 	eens 
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j. 	de regeling biedt clienten een snelle procedure 
O oneens 
O grotendeels oneens 
O grotendeels eens 
O eens 

k. 	zonder de regeling zou het aantal tuchtzaken tegen ons kantoor hoger zijn 
• oneens 
• grotendeels oneens 
O grotendeels eens 
• eens 

1. 	een ldacht bij de Geschillencommissie Advocatuur is slecht voor het imago 
van een kantoor 

O oneens 
O grotendeels oneens 
O grotendeels eens 
O eens 

m. 	de regeling biedt een goed alternatief voor de procedure voor 
incassoverzoeken bij de Raad van Toezicht 

O oneens 
▪ grotendeels oneens 
O grotendeels eens 
O eens 

n. 	de kosten van de regeling zijn voor deelnemende kantoren hoog in 
verhouding tot de baten 

• oneens 
O grotendeels oneens 
• grotendeels eens 
• eens 

95. Raadt u andere kantoren aan om aan de Klachten- en Geschillenregeling 
deel te nemen? 

• ja 	 ----> naar vraag 97 
O het hangt ervan af 
• nee 

96. Waarom raadt u dit (eventueel) af? 

97. Vindt u dat de Klachten- en Geschillenregeling voor de gehele 
beroepsgroep zou moeten gelden? 

• ja, het moet een verplichte regeling worden 
• nee, het moet een vrijwillige regeling blijven 
O anders, namelijk... 
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