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Voorwoord

Voorafgaande aan alle woorden gewijd aan het object van onderzoek, woorden van
dank aan personen die een bijdrage geleverd hebben aan het tot stand komen van
dit rapport. Zoals bij de rapportage geselecteerd moet worden uit al het materiaal
dat de analyse oplevert, zo ook wil ik mij hier beperken tot een aantal van hen.

Voor de collegiale kritiek en hulp, dank aan Cor Cozijn, Liesbeth Nuyten-Edel-
broek en Carl Steinmetz, allen onderzoekers op het WODC. Voor de assistentie bij
het oplossen van alle technische problemen bij de dataverwerking, dank aan Truus
Remmelzwaal en Max Kommer, beiden werkzaam op de afdeling dataverwerking.

Voor de bijzonder accurate hulp bij de analyse en de samenstelling van dit rap-
port, dank aan Gerard Paulides, onderzoekassistent bij dit project. Ook dank aan
Bert Niemeijer, die mij gedurende enkele maanden geassisteerd heeft. Voor het
vele administratieve werk dat een onderzoek en de verslaglegging ervan met zich
meebrengt, dank aan Irene Perret, secretaresse van onze afdeling.

Ten slotte, voor de actieve wijze waarop de Begeleidingscommissie haar taak
heeft uitgevoerd, ook aan haar mijn dank. In het bijzonder geldt deze Mr. Wildeboer
en John Griffiths.

Albert Klijn
juli 1981
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond
1.1.1 Oorspronkelijke vraagstelling

In het voorjaar van 1977 werd het WODC door het departement benaderd met het
verzoek een onderzoek uit te voeren ter evaluatie van de door Justitie financieel
ondersteunde advocatencollectieven. Bij wijze van experiment op het terrein van
de rechtshulpverlening door de advocatuur waren in de periode 1974-1976 zes
advocatencollectieven financieel ondersteund voor de duur van de eerste drie jaar
van functioneren. De ondersteuning had de vorm van een voorschotbetaling op de
te verwachten declaraties krachtens de Wet Rechtsbijstand aan On- en Minver-
mogendhedent). Het betrof hier het Amsterdams Advokatenkollektief, het Rotter-
dams Advokatenkollektief en de collectieven te Tilburg, Groningen, Arnhem en Den
Bosch2).

Met de afloop van de `experimentele periode' van het eerste collectief het A.A.K.
per december 1977 voor ogen, was de evaluatie van de zes collectieven onderwerp
van gesprek geweest binnen het periodiek plaatsvindende overleg tussen het
Ministerie van Justitie en de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit overleg vormde
de aanleiding tot het genoemde verzoek aan het WODC.

1.1.2 Formering van de begeleidingscommissie
Om het onderzoek enige kans van slagen te doen hebben, leek het noodzakelijk om
in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met zowel vertegenwoor-
digers van de Nederlandse Orde van Advocaten als met de collectieven. Hen werd
verzocht vertegenwoordigers aan te wijzen welke plaats zouden willen nemen in
een te formeren begeleidingscommissie. Een dergelijke commissie, waarin naast
vertegenwoordigers van de rechtsstreeks betrokkenen ook afgevaardigden van niet
direct betrokken doch wel relevant te achten instanties, onafhankelijke deskun-
digen en beleidsambtenaren van het Ministerie van Justitie (of eventuele andere
departementen) zitting kunnen hebben, fungeert als een platform voor continu
overleg omtrent velerlei aspecten van het onderzoek. Voor de taakomschrijving van
de commissie en de samenstelling ervan wordt verwezen naar bijlagen 1.1. (Voor-

1) Nadat op 5 december 1974 door het Ministerie besloten was om een voorlopige regeling te treffen ter
ondersteuning van het in september hieraan voorafgaande gedane verzoek door het Amsterdams Advo-
caten Kollektief (A.A.K.), werd na overleg met de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten
deze voorlopige regeling omgezet in de 'Algemene regeling betreffende financiële overheidssteunen aan
experimenten op het gebied van sociale rechtshulp door advocaten' (Adv.bl. 1975: 616 e.v.).

2) In juni 1975 deed het collectief te Rotterdam met gunstig gevolg een beroep op deze regeling, in

december gevolgd door dat te Tilburg. In april 1976 werd op de valreep door de overige collectieven een

verzoek om ondersteuning gedaan. Op 6 november van dat jaar liet de Minister van Justitie de Nederlandse

Orde weten dat hiermee een voldoende aantal experimenten was opgezet en dat er reden was deze rege-

ling te beëindigen. Hij voegde aan deze medeling de volgende opmerking toe: 'Zeker niet onmogelijk acht ik

het intussen dat na een behoorlijke evaluatie van de in gang zijnde of aanhangige experimenten, in

gemeenschappelijk overleg wordt besloten te streven naar een enigszins anders opgezette, wat meer op

losstaande experimenten gebaseerde regeling, welke eveneens ten doel heeft om, waar daaraan behoefte

bestaat,,de ontwikkeling van een bijzondere vorm van sociale rechtshulpverlening door advocaten te sti-
muleren' (Adv. bl. 1976: 277).

Dit overleg met de Nederlandse Orde heeft geleid tot een algemene voorschotregeling voor alle advocaten
derhalve die per 1 januari 1978 van kracht is geworden.
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taan wordt via het gebruik van deze romeinse nummering rechtsstreeks naar de bij-
lagen verwezen.)

De formering van de commissie en het overleg daarbinnen werd in de aanvang ver-
traagd door problemen met betrekking tot de samenstelling van de vertegenwoor-
diging der collectieven. Daar uit de eerste contacten met collectieven bij het WODC
de overtuiging gegroeid was dat deelname aan de experimentele voorschotregeling
niet als een geschikt criterium kon worden gehanteerd, zijn alle deelnemers aan het
Landelijk Overleg Advocatenkollektieven (LOAK) schriftelijk benaderd. Uit de reac-
ties bleek dat er aan die zijde grote bezwaren bestonden tegen het voorgenomen
onderzoek. De bezwaren waren van verschillende aard. Zo werd naar voren
gebracht dat het WODC als departementale afdeling niet de vereiste onafhankelijk-
heid zou bezitten om als onderzoekinstantje op te kunnen treden. Een ander punt
van kritiek betrof de in de ogen van sommige collectieven te beperkte opzet aan-
gezien slechts het functioneren der collectieven ter discussie stond. Ook werd als
bezwaar de politieke inopportuniteit van een dergelijk onderzoek aangevoerd.
Ondanks intensieve pogingen van de zijde van het WODC is het niet gelukt de col-
lectieven te bewegen tot een gezamenlijke afvaardiging3).

Een tweede vertragende factor bleek de onduidelijkheid die er bij de commissie
was ontstaan omtrent de relatie tussen dit onderzoek en de in gang zijnde voor-
bereiding op het departement van het voorontwerp van de wet op de rechtshulp.
Vastgesteld werd dat bij de opzet van dit onderzoek van enige koppeling met het
bedoelde voorontwerp geen sprake kon zijn. Dat de te zijnertijd te publiceren resul-
taten in de te verwachten discussie omtrent het voorontwerp een rol zouden kun-
nen spelen werd vanzelfsprekend erkend.

1.1.3 Uitbreiding van het onderzoekobject
In de begeleidingscommissie vormde zich na verloop van enige tijd de overtuiging
dat evaluatieonderzoek beperkt tot de advocatencollectieven deels onmogelijk en
voorzover mogelijk, nauwelijks zinvol was. Onmogelijk omdat geen tevoren expli-
ciet geformuleerde criteria voorhanden waren waaraan het experiment beoordeeld
kon worden. Zelfs als in deze lacune zou kunnen worden voorzien door achteraf
een aantal criteria vast te stellen, zou een onderzoek als voorgenomen weinig zin-
vol zijn omdat de resultaten ervan in generlei opzicht geplaatst kunnen worden in
een relevante context: de feitelijke rechtshulpverlening door de Nederlandse advo-
catuur in haar totaliteit. Wanneer bijvoorbeeld mocht blijken uit het onderzoek dat
voor de collectiefleden geldt dat gemiddeld 30% of meer van hun zaken uit huur-
en/of arbeidsrecht bestaat, dan levert dit nauwelijks informatie op omdat men niet
weet of dit veel respectievelijk weinig is binnen de context van de gehele balie.

Tegen deze achtergrond leek het de commissie noodzakelijk om van de aanvan-
kelijk voorgenomen beperkte opzet af te zien. In plaats daarvan werd gekozen voor
een onderzoek dat een vergelijking van de collectieven met de 'andere' advocatuur
mogelijk zou maken. Uitgangspunt vormde de veronderstelling dat de balie een plu-
riform geheel vormt: verschillende soorten personen in verschillende werksituaties
verschillend qua praktijkuitoefening waarbinnen wellicht enkele 'profielen' (in de
zin van herkenbare combinaties van kenmerken) onderscheiden zouden kunnen
worden. Langs de weg van dit onderzoek zouden twee wensen tegelijkertijd in ver-
vulling gebracht kunnen worden. Enerzijds de al meerdere malen geuite wens om
over dergelijke profielen te beschikken (vgl. Schuyt, 1974: 484; Boekman, 1975: 13
Schuyt, Groenendijk, Sloot, 1976: 115). Anderzijds zou kunnen worden nagegaan
in welke mate de advocatencollectieven inmiddels een duidelijk herkenbaar profiel
vertegenwoordigen.

3) Op de allereerste uitnodiging gericht aan het LOAK (d.d. 21 febr. 1978) volgde een aantal bezoeken

aan sommige collectieven voor nader mondeling overleg aangaande de taak en functie van de commissie

en het doel van het onderzoek. Vervolgens zijn alle collectieven nogmaals schriftelijk benaderd (d.d. 29 mei

1978). Dit heeft zoals gezegd niet geleid tot een afvaardiging namens alle collectieven.
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1.2 Doelstelling van het onderzoek
In overleg met de begeleidingscommissie werd het doel van het onderzoek
omschreven als het via verzamelen van materiaal verkrijgen van inzicht in zowel de
samenstelling van en de rechtshulpverlening door de Nederlandse advocatuur in
haar geheel, als ook in de samenstelling van en de rechtshulpverlening door ver-
schillende binnen de balie te onderscheiden categorieën, met daarbij speciale aan-
dacht voor de advocatencollectieven. In deze omschrijving wordt tot uitdrukking
gebracht dat twee vraagstellingen aan het onderzoek ten grondslag liggen. Alle-
reerst de vraag naar een beschrijving van de huidige advocatuur in termen van de
bovengenoemde kenmerken van de persoon van de advocaat, de werksituatie en
de praktijkuitoefening. Vervolgens de vraag naar het opsporen van een aantal
samenhangen tussen bedoelde kenmerken.

1.3 De opzet van het onderzoek

1.3.1 De twee-fasen opzet
Voorgesteld was het onderzoek uit te doen voeren in twee fasen: de eerste fase
bestaande uit een beknopte schriftelijke enquête onder de gehele advocatuur
(populatieonderzoek), de tweede daarop volgende fase in de vorm van een uitge-
breide mondelinge enquête onder een steekproef uit de balie. De beslissing tot een
dergelijke splitsing van het onderzoek moet gezien worden tegen de achtergrond
van het feit dat er met betrekking tot de Nederlandse balie gesproken kan worden
van een grote lacune in gegevens. Aan hetgeen voor handen is kleeft het bezwaar
dat het verouderd is en nagenoeg alleen betrekking heeft op een specifieke cate-
gorie van de balie: de stagiares4). Vóóronderzoek leek dus alleszins gewenst.

In de eerste fase van het onderzoek zou door middel van het populatieonderzoek
een aantal elementaire gegevens verzameld worden die in twee opzichten voor de
tweede fase van nut waren. Allereerst zou het aldus verkregen inzicht de formule-
ring van een meer toegespitste vraagstelling voor het vervolgonderzoek mogelijk
moeten maken. Ook zou aan de hand van het vóóronderzoek nagegaan kunnen
worden op welke wijze het meest adequaat de steekproef getrokken zou dienen te
worden.

1.3.2 De afgelasting van de tweede fase
In de navolgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de schriftelijke enquête
onder de advocatuur. Aanvankelijk lag het niet in de bedoeling daaromtrent zoda-
nig te rapporteren als thans geschiedt. Daartoe is echter besloten nadat vastge-
steld moest worden dat het voorgenomen vervolg op de schriftelijke enquête geen
doorgang, kon vinden. Verschillende factoren hebben daartoe geleid.

In de eerste plaats moet genoemd worden de wijze waarop de schriftelijke
enquête uiteindelijk gerealiseerd is; in het volgende hoofdstuk wordt hierop nog
nader ingegaan. In tweede instantie vormde de publicatie van het Voorontwerp van
wet op de rechtshulp voor de vertegenwoordigers van het departement in de bege-
leidingscommissie aanleiding haar het verzoek voor te leggen de uitvoering van de
mondelinge enquête enige tijd op te schorten. Dit verzoek stoelde op de over-
weging dat enerzijds de te verwachten discussie omtrent dit lang verwachte voor-
ontwerp de bereidheid tot deelname niet positief zou beïnvloeden terwijl anderzijds
die discussie wellicht vragen zou doen rijzen waarvan het zinvol kon zijn deze in het
onderzoek te betrekken. Ten slotte werd in het voorjaar van 1980 van de zijde der
Orde te kennen gegeven dat men de uitvoering van de tweede fase ongewenst
achtte dit in verband met de in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
uit te voeren (inkomens-)Structuur-enquête. Gelet op het belang van een zo groot
mogelijke respons op deze enquête leek het de Algemene Raad niet raadzaam
beide enquêtes ongeveer gelijktijdig doorgang te laten vinden. Op verzoek van de

4) Voor een beknopt overzicht van het tot nu toe verrichte empirisch onderzoek onder de Nederlandse

balie wordt verwezen naar het door mij geschreven paper ten behoeve van de oprichtingsbijeenkomst van

de Vereniging voor de Sociaal-Wetenschappelijke bestudering van het recht (VSR), op 12 december 1980

te Nijmegen. De tekst van de bijdrage staat afgedrukt in: Nieuwsbrief voor Nederlandstalige rechtssocio-

logen (NNR), 1980 nr. 2: 30-44.
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Raad is door het WODC onderzocht of beide enquêtes gecombineerd konden wor-
den; dit bleek niet het geval. Wél kon, zo bleek uit overleg met Economische Zaken,
de garantie gegeven worden dat het technisch gesproken geen probleem ople-
verde de beide voor het onderzoek benodigde steekproeven zo te trekken dat dou-
blures uitgesloten waren. Aldus zouden de individuele leden van de balie niet al te
zeer belast worden. Dit vormde voor de Algemene Raad geen reden haar standpunt
te wijzigen. De begeleidingscommissie heeft vervolgens besloten tot afgelasting
van het vervolgonderzoek.
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2 De schriftelijke enquête

2.1 Opzet van de enquête
De veronderstelling dat de bereidheid tot deelname aan de enquête zou toenemen
wanneer de enquête bescheiden van omvang zou zijn en slechts vragen zou bevat-
ten die eenvoudig d.w.z. zonder behulp van andere gegevens te beantwoorden
waren, heeft consequenties gehad voor de opzet ervan. Deze beperking heeft ertoe
geleid dat elk der onderscheiden hoofdvariabelen - de persoon van de advocaat,
de werksituatie en de praktijkuitoefening - slechts op beperkte wijze geoperatio-
naliseerd is. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de wijze waarop dat gebeurd is.

Aangetekend wordt hierbij dat algemene leidraad geweest is het streven om in deze
aansluiting te zoeken bij reeds eerder onder de balie verricht onderzoek, dit terwille
van de vergelijkbaarheid van het materiaal. Vandaar dat in belangrijke mate aan-
sluiting gezocht is bij het gebruikte formulier van de Stagiaire-enquête uit 1973.

Eén belangrijk verschil met die enquête betreft de wijze van vraagstelling inzake
de samenstelling van de eigen praktijk van de advocaat. In genoemde enquête
werd een zogenaamde 'gesloten' vraag gebruikt, waarbij de advocaten hun ant-
woord konden geven aan de hand van een vooraf door de onderzoekers opgestelde
classificatie van rechtsterreinen. In de onderhavige enquête is gewerkt met een
'open' vraag waarbij de advocaat de volledige vrijheid had om de rechtsterreinen
waarop hij/zij zich doorgaans in de praktijkuitoefening begeeft, te omschrijven.
Hoewel een dergelijke vorm van vraagstelling het methodologische probleem met
zich brengt dat men als onderzoeker niet zeker weet of gelijkluidende benamingen
ook soortgelijke zaken dekken, is bewust tot deze vorm van vraagstelling besloten.
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Figuur 2.1 Overzicht van operationaliseringen van de onderscheiden hoofdvariabelen in de enquête
onder de advocatuur

Persoon Werksituatie Praktijkuitoefening

1 geslacht

2 leeftijd

3 burgerlijke staat

1 plaats van vestiging

arrondissement

gemeentegrootte

2 kantoorsituatie
grootte
vorm

3 positie op kantoor

4 milieu van herkomst 4 omvang werkverband
beroep van de vader full time/part-time
beroep/opleiding moeder uren per week

5 ervaring
jaar van afstuderen
jaar inschrijving op tableau
al of niet stagiaire en fase
van stage

6 universiteit

1 praktijkomvang
aantal in behandeling hebbende
zaken op moment van onderzoek

2 praktijksamenstelling
terreinen van het recht waarop
men zich voornamelijk beweegt
aantal zaken op die terreinen
opmoment van onderzoek in
behandeling

3 deelname gefinancierde rechts-
hulp
aantal toevoegingen
aantal civiele toevoegingen
aantal straf-toevoegingen
percentage tijdsbesteding aan toe-
voegingen

4 inkomen
bruto jaarinkomen uit advocatuur
1978

5 na-/bijscholing
aantal uren na-/bijscholing
aantal onderwerpen

Belangrijkste overweging was dat de voorhanden zijnde classificatie niet geschikt
d.w.z. te weinig gedifferentieerd - leek, gelet op het aan deze enquête ten grond-
slag liggende streven om de eventuele samenhangen tussen de verschillende
rechtsterreinen op het spoor te komen zonder al te veel structurering vooraf. Met
een langs deze weg te construeren classificatie zou in het vervolgonderzoek (de
mondelinge enquête) gewerkt kunnen worden.
Conform hetgeen opgemerkt is in 1.2., waar de tweeledige doelstelling van het
onderzoek toegelicht is, geldt voor de schriftelijke enquête dat deze er op gericht is
de Nederlandse balie te beschrijven aan de hand van de hier genoemde kenmer-
ken en vervolgens de samenhangen daartussen op te sporen.
Hierbij kan men gebruik maken van op dit terrein reeds verricht onderzoek en van
andere publicaties waarin respectievelijk bepaalde samenhangen reeds nagegaan
zijn of eenvoudig verondersteld worden te bestaan. In figuur 2.2. wordt op sche-
matische wijze weergegeven dat bepaalde persoonskenmerken verondersteld wor-
den rechtsstreeks invloed uit te oefenen op bepaalde kenmerken van de praktijkuit-
oefening én dat er sprake kan zijn van een indirecte invloed, namelijk via de werk-
situatie. Ook is het mogelijk dat kenmerken van de werksituatie op zichzelf van
invloed zijn op kenmerken van de praktijkuitoefening.
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Figuur 2.2. Schematische weergave van veronderstelde samenhangen tussen kenmerken van de
persoon, de werksituatie en de praktijkuitoefening van de advocaat.

Kenmerken Kenmerken
van van

Persoon Praktijkuitoefening

Kenmerken

van

Werksituatie

Ter toelichting op het schema kan het volgende opgemerkt worden. Een advocaat
valt, evenals elke dienstverlener, te beschouwen als een persoon die zich met de
beperkte moelijkheden welke voortvloeien uit zijn/haar feitelijke situatie, begeeft op
de markt van de probleemsituaties die in aanmerking komen voor oplossing (mede)
via rechtshulpverlening door een advocaat. In deze visie wordt de feitelijk door een
advocaat gerealiseerde dienstverlening opgevat als een aanbod op een door hem
/haar (al of niet bewust) gemaakte selectie uit de totale vraag.') Strikt theoretisch
gesproken zou men kunnen veronderstellen dat het selectieproces geheel op toe-
vallige gronden geschiedt. Zou dat het geval zijn dan bestaan er geen samenhan-
gen tussen de persoon en/of de werksituatie van de advocaat en diens praktijkuit-
oefening. Zoals gezegd, in de literatuur kan men wel degelijk uitspraken over
bepaalde samenhangen aantreffen. In het onderstaande treft men een weergave
daarvan aan.

Een persoonskenmerk waarvan men mag veronderstellen dat het rechtstreeks van
invloed is op de praktijkuitoefening van de advocaat is het geslacht. Allereerst
manifesteert die invloed zich in de samenstelling van de eigen praktijk: binnen het
brede werkterrein der balie zijn typische mannengebieden en 'vrouwennissen'.
Feinman omschrijft althans voor Amerika de laatstbedoelde gebieden als: 'family
law', 'estate (aw' en 'criminal law' waaraan zij toevoegt het niet-rechtsterrein: 'legai
aid' (Feinman, 1980/99). Bij Epstein, naar wie door Feinman verwezen wordt, treft
men een verklaring voor deze arbeidsverdeling aan. 'This semiwelfare agency
(legal aid; ak) typically handles a high proportion of family cases (...) Not only have
men avoided legal aid work because of the low salary it pays, but family law cases
are believed to be paralegal - more social work than legal work'. (Epstein, 1971:
160-161). Anders gezegd: die terreinen zijn bij uitstek het werkterrein der vrouw
waar ze verondersteld wordt haar 'specifieke, vrouwelijke', d.w.z. moederlijke, ver-
zorgende rol te kunnen doorspelen2). Dat dit werkverdelingspatroon ook binnen de
Nederlandse balie geldt - althans in grote lijnen - daarvoor zijn meerdere aanwij-
zingen te vinden. Zo vermeldt Van Manen, die de in het NJB van 1976 verschenen
advertenties van advocaten (kantoren) had bezien, dat in drie daarvan een advo-
caat werd gevraagd voor het personen- en familierecht. 'Opmerkelijk was dat bij
twee van deze drie advertenties als enige van de ruim 60 een "medewerk(st)er" in
plaats van een "medewerker" gevraagd werd' (Van Manen, 1978: 179). Omdat
familierechtzaken een zeer groot aandeel van de civielrechtelijke toevoegingen uit-

1) In de formulering wordt tot uitdrukking gebracht dat selectie hier beschouwd wordt als resultaat van het
gedrag van de advocaat. In principe echter valt aan te nemen dat dit resultaat ook beïnvloed kan worden

door het gedrag van de rechtshulpzoekenden. Daar dit aspect van de 'vraagzijde' in dit onderzoek buiten

beschouwing is gebleven kan daaromtrent geen inzicht verschaft worden.

2) In het onlangs verschenen verslag van het onderzoek naar de ervaringen van vrouwelijke juristen in
ons land treft men heel duidelijk sporen aan van deze sex-rol-typificatie. Bij de rechterlijke macht wordt de
vrouw verondersteld dat de vrouw kinderrecht doet, bij de advocatuur idem (Sloot, 1980: 79, 80, 159).
Heel instructief is in deze het artikel van Thea Frank dat het themanummer 'De vrouw bij de politie' van
Justitiële Verkenningen (nr. 9, 1980) inleidt. Daaruit blijkt dat voor Nederland, Engeland en de Verenigde
Staten steeds hetzelfde geldt wat betreft de taak van de vrouwelijke politieambtenaar op het terrein van
zedenwetgeving en het strafrecht met betrekking tot vrouwen en kinderen. Pas na verloop van tijd komen er
langzaam andere taken bij.
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maken - Boekman vermeldt voor het begin van de jaren zeventig 60 à 70% (Boek-
man, 1972: 39) - mag aangenomen worden dat de praktijk van de vrouwelijke advo-
caat naar verhouding meer civiele toevoegingen zal bevatten dan de praktijk van de
man.

Een tweede persoonskenmerk dat de praktijk rechtstreeks zou kunnen beïnvloe-
den is de mate van ervaring die men heeft als advocaat; de stagiaires zullen waar-
schijnlijk een kleinere praktijk hebben dan de seniores, terwijl de praktijk van eerst-
genoemden waarschijnlijk verhoudingsgewijs méér toevoegingen bevatten
(Brouwer, 1980). Dat met het toenemen der ervaringsjaren ook binnen het totale
'toevoegingenpakket' zich veranderingen voordoen, werd al zichtbaar in de resul-
taten van de stagiaire-enquêtes uit 1970 en 1973 (Bakker van der A, 1970: 7;
Schuyt, 1974: 486).

Op indirecte wijze, namelijk via de werksituatie, kan het geslacht van de advocaat
in combinatie met de burgerlijke staat, invloed hebben op de praktijk. Op grond van
het feitelijke patroon van participatie van de vrouw - en dan met name de gehuwde
vrouw - aan de arbeidsmarkt in ons land, mag ook voor de advocatuur verwacht
worden dat het juist de gehuwde vrouwelijke advocaten zijn die verhoudingsgewijs
vaak een in omvang kleinere praktijk hebben dan hun confrères.

Mogelijkerwijs is er ook nog een ander kenmerk van de persoon van de advocaat
dat eveneens indirect met de praktijkuitoefening samenhangt: het milieu van her-
komst. Klassiek is het door Ladinsky in 1960 te Detroit (USA) uitgevoerde onder-
zoek onder de advocatuur aldaar. Reeds de titel van een artikel waarin hij bepaalde
gegevens presenteert, is veelzeggend: `The impact of social backgrounds of law-
yers on law practice and the law' (Ladinsky, 1963). Kort samengevat luidt diens
bevinding dat advocaten afkomstig uit hogere sociale milieu's over het algemeen
een betere opleiding hebben genoten dan die welke uit de lagere milieu's komen.
Mede ten gevolge daarvan hebben de eerstgenoemden vaker toegang tot de grote
law-firms, hetgeen consequenties heeft voor dé praktijk die ze opbouwen. Is in ons
land vandaag de dag eveneens sprake van een dergelijke sociale stratificatie bin-
nen de advocatuur en zo ja, is deze van invloed op de praktijkuitoefening?

Ten slotte nog enkele veronderstelingen omtrent directe samenhangen tussen de
kantoorgrootte en de plaats van vestiging (als kenmerken van de werksituatie) en
de verschillende kenmerken van de praktijkuitoefening. Zoals een ieder op grond
van simpele waarneming kan weten, bestaat er een sterke samenhang tussen deze
twee kenmerken: de grotere kantoren treft men aan in de grote steden, de eenpit-
ters zijn verhoudingsgewijs het meest op het platteland te vinden en de kleine kan-
toren laten zich in de kleinere steden aantreffen. Schuyt heeft in het verslag van de
stagiaire-enquête uit 1973 opgemerkt dat beide kenmerken een zelfstandige
invloed op de praktijk uitoefenen (Schuyt, 1974: 478). In de genoemde enquête uit
1973 zijn aanwijzingen te vinden dat de omvang van de praktijk afneemt naarmate
de kantoorgrootte toeneemt (Schuyt, 1974: 478). Ook zijn er in de literatuur aanwij-
zingen te vinden omtrent de relatie tussen kantoorgrootte en de verschillen in
samenstelling van de praktijk. Zo stelt Strengers dat de praktijk van de alleen-
gevestigde advocaat voornamelijk bestaat uit familierecht, arbeidsrecht en straf-
recht, waaraan toegevoegd moet worden, al naar gelang de plaats van vestiging,
huurrecht (stad) of pachtrecht (platteland). De in een maatschap werkende advo-
caat doet volgens hem voornamelijk die zaken waaraan van de zijde van rechtsper-
sonen behoefte bestaat (Strengers, 1973). Schuyt poneert in zijn verslag van de
stagiaire-enquête de conclusie: `Stagiaires op grote kantoren doen duidelijk méér
overige zaken, d.w.z. vermoedelijk zaken van meer commerciële aard en gevarieer-
den samengesteld' (Schuyt, 1974: 477).

Een ander kenmerk van de praktijkbeoefening is de mate waarin men zich bezig-
houdt met de van overheidswege gefinancierde rechtshulp: de toevoegingen krach-
tens de WROM. Ook hier biedt de enquête onder de stagiaires in 1973 enkele aan-
wijzingen omtrent de invloed van de kantoorgrootte in deze. Zo blijkt met de toe-
name van het aantal personen op het kantoor zowel het aantal seniores dat zelf toe-
voegingen behandelt als het aantal stagiaires dat deze zaken voor hun patroon
doet, af te nemen. Ook is het relatieve aandeel dat de toevoegingen vormen van de
totale praktijk der stagiaires in de twee kleinste kantoorgrootte-klassen hoger dan in
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de twee grootste categorieën (resp. 45% en 50% enerzijds en 40% voor de twee
grootste anderzijds) (Schuyt, 1974: 486 tabel III). Bij een verklaring van dit gegeven
wordt gewezen naar het fenomeen van specialisatie welke zich sterker voordoet
naargelang het werkverband groter wordt. (Schuyt, 1974: 489 tabel Xl; Wiertsema
en Van Bastelaar, 1979:182 tabel 9 en 10.) Al met al voldoende aanleiding om de
werksituatie als relevant gegeven in het onderzoek te betrekken.

2.2 Uitvoering van de enquête
Omdat het overleg op het moment waarop overeenstemming werd bereikt over de
opzet van het onderzoek reeds zeer lange tijd in beslag genomen had en verder uit
stel van de eerste fase slechts nog grotere vertraging voor de tweede fase tot
gevolg zou hebben, is van de zijde van het WODC aangedrongen op uitvoering van
de schriftelijke enquête vôôr het vakantieseizoen van 1979. Besloten werd daarom
dat de enquête van start zou gaan vrijwel onmiddellijk na aankondiging ervan in het
mei-nummer van het Advocatenblad. Ter nadere motivering tot deelname werd
door de begeleidingscommissie de wens uitgesproken dat de Algemene Raad via
een separaat schrijven, welk bij de onderzoeksformulieren zou worden ingesloten,
het onderzoek bij de leden der Orde zou aanbevelen.

Helaas moet vastgesteld worden dat beide vormen van introductie uiteindelijk
niet gerealiseerd zijn. De oorzaak daarvan is gelegen in de als laatste in het for
mulier opgenomen vraag naar het bruto-jaarinkomen van de advocaat. De Alge
mene Raad zag daarin aanleiding zijn medewerking aan de introductie van de
enquête te onthouden. Hiermee verviel niet alleen de nagestreefde aanbeveling
van het onderzoek, maar ook vond de bedoelde aankondiging in het Advocatenblad
geen doorgang. Door deze gebeurtenissen werd de start van het onderzoek ver
traagd en konden het vragenformulier en de bijbehorende stukken eerst begin juni
verzonden worden (vgl. 11.1).

Tijdens de enquête is op verschillende wijzen — zowel via individuele als via col
lectieve aanschrijvingen — getracht de aandacht van de advocaten op de enquête te
vestigen. Zo verscheen een week na verzending van de formulieren het eerste rap
pèl in het Advocatenbiad (Adv. bI. 1979: 240). Kort daarop werd aan alle advocaten
een individuele rappèl verzonden. Inmiddels hadden individuele advocaten zich tot
de Algemene Raad gewend met vragen omtrent de geheimhouding der gegevens,
de onafhankelijkheid van het WODC en de anonimiteit van het onderzoek. De Alge
mene Raad richtte zich in een schrijven tot het WODC met het verzoek om nadere
toelichting teneinde deze verontruste leden te kunnen berichten.

Op twee manieren is van de zijde van het WODC op dit verzoek ingegaan. Aller
eerst beknopt in de vorm van een tevens als laatste rappèl bedoelde advertentie in
het Advocatenblad (Adv. bi. 1979: 309). Vervolgens is in een uitgebreid schrijven
aan de Algemene Raad de gevraagde toelichting verschaft. De Raad heeft de brief
doorgestuurd aan de betrokken advocaten, onder aantekening dat dit antwoord
naar zijn oordeel bevredigend was. Later is de brief van het WODC gepubliceerd in
het Advocatenblad (Adv. bi. 1979: 383-384).

2.3 Respons op de enquête

2.3.1 Twee vragen: de omvang en de bruikbaarheid
Met betrekking tot de respons laten zich twee duidelijk te onderscheiden vragen
stellen. Enerzijds de vraag naar de omvang ervan; hoe hoog is de respons en hoe
verhoudt deze zich tot de redelijkerwijs te verwachten responsomvang? Anderzijds
de vraag naar de bruikbaarheid van de respons. In dat kader dringt zich de vraag op
wat het geidigheidsbereik is van het materiaal, aangenomen dat de vragen goed
begrepen en de antwoorden erop correct zijn. Anders gezegd: mag men de uitkom
sten van de enquête zonder meer generaliseren met betrekking tot de gehele
Nederlandse balie of kan men niets anders dan de responsgroep beschrijven? In de
onderstaande paragrafen worden beide vragen beantwoord.
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2.3.2 De omvang van de respons
De enquête was gericht op alle advocaten die op het moment van onderzoek als
advocaat werkzaam waren. Dit impliceert dat de doelgroep van de enquête een
subcategorie omvat van alle als advocaat op het tableau ingeschreven advocaten.

Omdat echter die categorie niet op voorhand te selecteren bleek, moesten alle op
het moment van onderzoek ingeschreven advocaten benaderd worden. Hiervoor is
het adressenbestand van de uitgever van het Advocatenblad gebruikt. In totaal zijn
3335 formulieren verzonden en op basis van een eenvoudige berekening kan wor
den geconcludeerd dat de gehele balie bereikt is.31 Figuur 2.3. geeft de opbouw van
de respons in schema weer.

Figuur 2.3. Schematische weergave van de respons op de schriftelijke enquête onder de Nederland
se advocatuur.

Benaderde totaal-populatie
N=3335 100%

r
bruto-respons non-respons
N=1311 39% N=2024 61%

~
weigeringen netto-respons
N=51 2% N=1226 37%

niet-bruikbaar
N=34 1%

Zoals uit bovenstaande figuur blijkt, reageerden 1311 advocaten door het retour
neren van het formulier en/of een brief. Van hen weigerden 51 personen het enquê
teformulier in te vullen. Twee motieven werden daarbij aangevoerd. Allereerst het
motief dat men onvrede had met de opzet van het onderzoek. Het aantal personen
dat dit bezwaar aanvoert (N = 30) bestaat nagenoeg geheel uit leden van een aantal
advocatencollectieven. Door 18 personen wordt als motief tot niet-invulling
genoemd het feit dat men zichzelf niet (meer) als advocaat werkzaam beschouwt4).
Van 3 personen is het motief onbekend.

Bij de verwerking werd door de onderzoeker een aantal formulieren (N = 34) als
onbruikbaar terzijde gelegd en van analyse uitgesloten. Deze beslissing werd geno
men op grond van niet of nagenoeg niet beantwoording van de vragen omtrent de
praktijkvoering. Overigens zij aangetekend dat voor 30 van deze formulieren geldt
dat via de daarop aangetroffen kanttekeningen kon worden vastgesteld dat de
betreffende respondenten om materiële reden (zie voetnoot 4) buiten de doelgroep
vielen.

Vastgesteld kan worden dat de netto-respons 37% bedraagt. Of men dit hoog of
laag wenst te noemen is afhankelijk van het criterium dat men ten aanzien van de
responsomvang meent te moeten aanleggen. Gadourek (Gadourek 1972: 204) stelt
ten aanzien van de te verwachten respons op een schriftelijke enquête onder de

3) Aangenomen dat de groei van het ledental van de orde gelijkmatig over het kalenderjaar gespreid is,
dan laat zich het vermoedelijke aantal advocaten per 1 mei 1979 bereken door het aantal advocaten per
31.12.78 (3259) te vermeerderen met 4/1 2x de in 1979 opgetreden groei (238 advocaten). Dat resulteert in
het aantal 3338.

4) Strikt gesproken kan van deze advocaten gezegd worden dat ze niet tot de weigeringen gerekend
mogen worden daar ze niet tot de doelgroep behoren, Of om formele reden niet (ze waren reeds als advo
caat uitgeschreven), of om materiële reden niet (ze waren niet de facto als advocaat werkzaam). Men zou
derhalve kunnen voorstellen om de totale populatie met een aantal te verminderen, maar omdat de omvang
van de hier bedoelde categorie niet goed vast te stellen is, is gekozen voor de hier weergegeven oplossing.
Overigens heeft dit als consequentie dat het hier gehanteerde netto-respons-percentage (37%) een mini
mum bereik aangeeft in werkelijkeid moet de reikwijdte van de enquête groter zijn geweest.

12



normale bevolking dat 40 â 50 procent zeer hoog is. Men moet zich echter de vraag
stellen of de advocatuur in deze context redelijkerwijs beschouwd mag worden als
behorend tot die normale bevolking. Dit omdat het hier een groepering betreft die
én hoog geschoold is én mede ten gevolge van haar beroepsuitoefening een zeer
grote schriftelijke vaardigheid toegekend moet worden. Deze factoren maken het
invullen van de enquête tot een relatief eenvoudige zaak en alleen daarop afgaand
zou men redelijkerwijs een hogere ‘norm’ moeten aanleggen met betrekking tot de
te verwachten responsomvang. Echter, het gaat niet alleen om de moeite die men
moet verrichten, ook — of misschien: vooral — telt in deze het belang dat de respon
dent hecht aan de resultaten van de enquête. Des te groter het belang voor de
advocaat zelf is, des te groter zal de respons zijn, zo mag men veronderstellen. Een
ondersteuning van deze hypothese wordt geleverd door de responspercentages
van de drie landelijke stagiaire-enquêtes (1970, 1973, 1979). Al de enquêtes wer
den geïnitieerd door de stagiaires zelf en steeds was er sprake van een duidelijk
belang: de mogelijkheid om via de resultaten de eigen positie te kunnen verbete
ren. De respons was dan ook hoog, zoals tabel 2.1. laat zien.

Tabel 2.1. Responspercentages van de tot nu toe gehouden stagiaire-enquêtes in Nederland.

Stagiaire-enquête 1970 5)55% (N=185)

Stagiaire-enquête 1973 80% (N = 358)

Stagiaire-enquête 1979 66% (N = 188)

Interessant zijn in deze de responspercentages op de drie door de Orde zelf geor
ganiseerde raadplegingen omtrent het al of niet gewenst zijn van een verplichte
pensioenvoorziening voor de advocaten. Deze zaak heeft de balie een aantal jaren
zeer heftig beroerd, zodat omtrent het belang van de raadplegingen geen twijfel
bestond bij de leden. Zoals tabel 2.2. laat zien waren de responspercentages dan
ook navenant.

Tabel 2.2. Responspercentages van de drie door de Orde gehouden raadplegingen omtrent de pen
sioenvoorziening.

Pensioenraadpleging 1976 45%

Pensioenraadpleging 1978 78%6)

Pensioenraadpleging 1980 50%

Wanneer dat belang niet duidelijk is of, in het tegenovergestelde geval de enquête
duidelijk niet in het belang van de advocaat wordt beschouwd, dan daalt het
responspercentage zoals de Inkomensenquête — welke op initiatief van het Minis
terie van Economische Zaken in 1977 werd gehouden — laat zien. De respons
daarop bedroeg 11% (en daarmee was de advocatuur de laagst responderende
vrije beroepsgroep onder welke dit Onderzoek werd gehouden).

5) Hier doet zich een probleem voor. Het voorlopig verslag van de enquête vermeldt dat op 29juli aan alle
stagiaires formulieren verzonden zijn en dat er 185, zijnde 550/s, geretourneerd zijn. Dan laat zich het totaal
aantal stagiaires eenvoudig berekenen: 336. Het vreemde is nu dat later mij door de Orde verstrekt cijfer
materiaal als totaal aantal stagiaires per October van datzelfde jaar 142 personen vermeldt. Nog minder dus
dan de feitelijke respons!

6) Het percentage is waarschijnlijk daarom zo hoog omdat de enquête slechts bestond uit het beantwoor
den van één vraag. De andere twee enquêtes waren omvangrijker.
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2.3.3

Tegen deze achtergrond kan geconcludeerd worden dat een respons van ,
gegeven de omstandigheden waarin de enquête gehouden is, bevredig
genoemd kan worden. Het lijkt echter redelijk te veronderstellen dat dit hoger w,
geweest wanneer het belang van het onderzoek in positieve zin onderstreept wa,
door een aanbeveling van de zijde van de Algemene Raad.

De bruikbaarheid van de respons
Wat kan men met de resultaten van de enquête doen? Het antwoord op deze vraag
is tweeledig. Allereerst kan vastgesteld worden dat op basis van het verzamelde
materiaal de feitelijke situatievan ruim een derde deel der Nederlandse balie kan
worden beschreven. Gelet op reeds gememoreerde schaarste aan empirisch mate-
riaal omtrent de balie betekent dit een belangrijke bijdrage aan de informatie hier-
omtrent (vgl. 11.2).

Kan men dit beeld vervolgens een bredere gelding toedichten en van toepassing
verklaren op de gehele balie? Gelet op de aard van de 'steekproef' kan men dit niet,
althans men kan de betrouwbaarheid van zulke generaliserende uitspraken niet
exact met behulp van statistische toetsen aangeven7). Dit kan echter wel wanneer
de responsgroep de facto in meerdere opzichten een werkelijkheidsgetrouwe
afspiegeling vormt van de balie. Naarmate dat sterker het geval is mag men de
resultaten een grotere reikwijdte toekennen. De vraag die hier dus rijst, luidt: in
hoeverre verschilt het gedeelte van de Nederlandse balie dat niet geantwoord heeft
op de enquête van het gedeelte dat wél respondeerde? Want, zo kan men rede-
neren, als het enige verschil tussen beide groepen schuilt in die bereidheid, dan
verkeert men in een geheel andere situatie dan wanneer aangenomen moet wor-
den dat er andere verschillen zijn en dat deze wellicht een rol hebben gespeeld bij
het besluit tot al of niet deelname aan het onderzoek. Meestal - en zo ook in dit
geval - is over de achtergronden en de motieven van diegenen die niet deelnemen
aan het onderzoek niets bekend. In zo'n situatie is het voorzichtigheidshalve beter
om uit te gaan van de veronderstelling dat er wel degelijk verschillen tussen de
twee groepen zullen bestaan. Pas wanneer men in zo'n situatie over concrete aan-
wijzingen beschikt dat de responsgroep niet of weinig afwijkt van de populatie wan-
neer men op een aantal kenmerken let, lijkt het redelijk die veronderstelling los te
laten en aan te nemen dat ditzelfde ook zal gelden voor kenmerken waarover men,
althans voorzover het de populatie betreft, géén informatie heeft8). Dankzij het in
1977 door de Orde genomen initiatief om de in onbruik geraakte gewoonte jaarver-
slagen te publiceren te hernemen, beschikt men sedertdien weer over jaarlijks bij-
gestelde statistische gevens omtrent de balies). Besloten is om met behulp van vijf
kenmerken een toets op de representativiteit van de responsgroep uit te voeren.

7) Voor een dergelijke statistische toetsing moet de informatie via een a-selectieve steekproef verzameld
zijn. Een steekproeftrekking heet a-select wanneer op een zodanige wijze eenheden uit de populatie wor-
den getrokken dat geheel door het toeval bepaald wordt welke eenheid wel en welke niet in de steekproef
belandt. Is dat gedaan, dan kan men op grond van waarschijnlijkheidsberekeningen nauwkeurig aangeven
in welke mate een uitspraak (dwz. een schatting) met betrekking tot de populatie betrouwbaar is.

8) Terecht merken Van den Ende & Verhoef op dat de mate van representativiteit per kenmerk kan ver-

schillen en dat derhalve niet zonder meer aangenomen mag worden dat een hoge mate van overeenkomst

tussen responsgroep en populatie op één of meer kenmerken, eenzelfde mate van overeenkomst tussen

beide groepen op andere kenmerken impliceert. (Van den Ende & Verhoef 1973: 39). Naarmate dit echter
het geval is met betrekking tot kenmerken die men relevant acht voor de situatie der onderzochten, kan

men volhouden dat het redelijk is te veronderstellen dat andere kenmerken niet een geheel ander beeld te

zien zullen geven. Bij gebrek aan aanwijzingen die het tegenovergestelde suggereren geeft men de
responsgroep derhalve the benefit of the doubt.

9) Inmiddels zijn er vier jaarverslagen verschenen: 1977, 1978, 1979 en 1980. Daarin worden steeds per
arrondissement overzichten verstrekt van
- het totaal aantal ingeschreven advocaten, uitgesplitst naar geslacht
- de samenstelling van de advocatuur naar duur van praktijk
- het totaal aantal ingeschreven stagiaires, uitgesplitst naar geslacht
- het totaal aantal kantoren en de omvang ervan
- het aantal ingediende klachten en aantal en soort gedane uitspraken door de Raden van Toezicht.
Tenslotte wordt een overzicht gegeven van het aantal en de soort uitspraken dat jaar gedaan door het Hof
van Discipline.
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Gebruik is gemaakt van de kenmerken geslacht, het al of niet stagiaire zijn, de duur
van de praktijkuitoefening, het arrondissement waar men gevestigd is en de
omvang van het kantoor waarop men werkzaam is (vgl. 11.3).

Uit de toetsing blijkt dat de responsgroep bij sommige kenmerken weinig, bij
andere duidelijker afwijkingen vertoont t.o.v. de gehele balie. Geen significante
afwijking valt te constateren met betrekking tot de kenmerken praktijkduur (erva-
ring) en kantooromvang, een zeer duidelijke afwijking valt te constateren bij het
kenmerk arrondissement van vestiging. Geringe afwijkingen zijn er bij de kenmer-
ken geslacht en het al of niet stagiaire zijn.

Concluderend: het beeld dat zich op basis van dit materiaal laat tekenen is een
beschrijving van de feitelijke situatie van ruim een derde deel van de Nederlandse
balie. Er zijn aanwijzingen dat dit gelijkenis vertoont met een groter deel daarvan. In
welke mate dat het geval is valt niet in kwantitatieve termen aan te geven. Wanneer
er desondanks in het navolgende gesproken wordt over dé balie of over dé advo-
catuur dan geschiedt dit uit stylistische overweging; de feitelijke reikwijdte van de
uitspraken is beperkter dan het lidwoord op het eerste gezicht doet vermoeden. Die
ambiguïteit is ook in de titel te bespeuren: dé balie geschetst.

15



De persoon van de advocaat

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt zowel met behulp van de in de enquête verzamelde gege-
vens omtrent de persoon van de advocaat als aan de hand van reeds bestaand sta-
tistisch materiaal, een beschrijving gegeven van de personele samenstelling van de
Nederlandse balie. Begonnen wordt te schetsen welke de consequenties zijn van
de sterke groei van de balie gedurende het afgelopen decennium aan de hand van
gegevens over leeftijdsopbouw, en de geslachtssamenstelling van de balie (3.2.).
Vervolgens wordt langs verschillende wegen getracht een beeld te schetsen van de
recrutering van de balie (3.3.). Hierbij wordt allereerst aandacht besteed aan ken-
merken als het milieu van herkomst. De opgetreden veranderingen in de recru-
tering van de balie worden hier getraceerd. De vraag of er ook sprake is van een
duidelijk patroon wat recrutering van advocaten betreft vanuit de verschillende uni-
versiteiten in ons land wordt vervolgens beantwoord. Een samenvatting rondt dit
hoofdstuk af (3.4.).

3.2 Leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
De Nederlandse Orde van Advocaten deed op haar jaarvergadering van 1971 een
poging een blik in de naaste toekomst te werpen onder het motto: `Rechtshulp
1980. Door wie? Hoe?'. Nu we inmiddels dit punt gepasseerd zijn, is het interessant
terug te kijken naar hetgeen toen veronderstellenderwijze gezegd werd. Zoals te
verwachten valt, blijken niet alle veronderstellingen ook realiteit geworden te zijn.
Dat is ondermeer het geval met de toen met enige zorg geuite veronderstelling dat
de balie niet drastisch zou veranderen wat omvang betreft. 'In de steeds ingewik-
kelder wordende maatschappij-verhoudingen met meer behoefte aan rechtshulp
dan ooit blijft, zoals bekend, sinds 1945 het aantal advocaten constant. De kleine
stijging in vergelijking met enkele jaren geleden doet aan dit feit wat af. Kijkt men
verder terug dan zijn de cijfers nog specifieker. Het aantal advocaten oer 10.000
(moet zijn: 100.000 ak) inwoners is afgenomen van 60 in 1900 tot 15 in onze
dagen', aldus een der pre-adviseurs. (Adv. bl., 1971: 210). Beziet men de onder-
staande grafiek, waarin de ontwikkeling van de advocatendichtheid in Nederland
sedert de Tweede Wereldoorlog weergegeven is, dan wordt duidelijk dat dé spreker
de situatie van dat moment met recht als zorgelijk omschreef en de toekomst van
de balie somber achtte'). Juist op het moment waarop hij sprak, bereikte de advo-
catendichtheid een na-oorlogs dieptepunt. Echter in minder dan 10 jaar tijd bereikte
de advocatendichtheid een niveau dat bijna 70% hoger is: 16 advocaten op de
100.000 inwoners anno 1970 tegen 26 advocaten in 1980 (vgl. tabel 111.1).

1) Afgezien van de reeds opgemerkt zetfout, moet worden aangetekend dat het aantal van 60 advocaten
op de 100.000 inwoners totaal onverklaarbaar is. Uit de gegevens van de volkstelling uit 1899 blijkt dat er
toen 725 advocaten waren. Op een bevolking van 5.1 miljoen betekent dit 14.2 advocaten per 100.000 men-
sen. Dit cijfer past niet alleen beter in het beeld, het geeft ook aan hoe 'historisch' de ontwikkelingen in de
jaren '70 van deze eeuw zijn geweest.
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Figuur 3.1.: Ontwikkeling in de advocatendichtheid in Nederland in de periode van 1947-1980
(1947 =100)

1947 1955 1960 1965 1970 1975 1979

Toch kan worden aangetekend dat de spreker minder pessimistische geluiden had
kunnen laten horen dan hij deed. Natuurlijk hij kon, afgaande op de cijfers met
betrekking tot de absolute groei, de lichte terugval in 1971 ten opzichte van 1970
als een teken van stagnatie opvatten. Maar tevens was het redelijk om te veronder-
stellen dat dit slechts een tijdelijk gegeven zou zijn, althans wanneer hij gelet had
op het sedert 1968 sterk toegenomen aantal afgestudeerde juristen, waarvan ver-
ondersteld kon worden dat een deel van hen zich een bestaan binnen de balie zou
trachten op te bouwen (vgl. tabel 111.2.). In dat licht is het niet verbazingwekkend dat
de deken van de Orde in zijn jaarrede van 1973 de balie oproept ruimte te maken
voor de vele stagiaires die zich aandienden2).

Aansluitend op dit laatste kan de explosieve groei van de balie ook op een andere
wijze in beeld worden gebracht en wel door weergave van de toename van het aan-
deel dat de stagiaires vormen op het totaal der balie gedurende de laatste 10 jaar.
(Daarbij moet dan verondersteld worden dat het verloop binnen de `jonge balie' niet
systematisch toeneemt). In tabel 3.1. ziet men dat dit aantal in 1970 7% bedroeg en
in 1980 verviervoudigd was: 28%.

2) P.J.W. de Brauw Moet de balie verder groeien? Adv.bl. 1973: 451 ev.
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Tabel 3.1. Het aantal stagiaires als percentage van de totale Nederlandse advocatuur gedurende de
periode 1970-1980.

Jaartal Stagiaires

1970 6.9 (N=142)

1971 7.9 (N=161)

1972 5.5 (N = 123)

1973 17.7 (N = 416)

1974 24.8 (N = 607)

1975 18.9 (N = 484)

1976

1977 26.9 (N = 796)

1978 28.2 (N = 918)

1979 28.4 (N = 995)

1980 27.8 (N = 1036)

Bron: vanaf 1975: Jaarverslagen Nederlandse Orde 1977, 1978,
bureau van de orde verschaft.

1979, 1980 Eerdere cijfers zijn door het

Dat de veronderstelling omtrent het verloop met de werkelijkheid strookt, blijkt uit
het volgende. Omdat de groep stagiaires nagenoeg geheel bestaat uit zeer jeug-
dige personen3) impliceert deze groei dat de leeftijdsopbouw van de balie in relatief
korte tijd een grote verandering moet ondergaan. Dat blijkt het geval: in 1962
vormde de groep advocaten jonger dan 34 jaar 17%4) van de balie, nu omvat deze
groep - binnen de responsgroep - 52%. In overeenstemming daarmeeris het ge-
geven dat in de responsgroep twee derde (65%) een praktijkervaring heeft die
niet groter is dan 10 jaar.

In deze context is het zinvol om de leeftijdsverdeling, van de responsgroep te ver-
gelijken met die van de totale groep werkzame juristen; het is deze vergelijking die
een aanwijzing geeft voor de mate waarin deze verjonging een specifiek kenmerk
der balie is. Tabel 3.2. geeft weer dat de advocaten duidelijk oververtegenwoordigd
zijn in de leeftijdsgroep 30-44 jaar, waarbij met name de klasse 30-34 jaar opvalt.
Oververtegenwoordigd is de balie ook in de oudere leeftijdscategorieën, met name
in de categorie van 65 jaar en ouder. Wellicht moet dat laatste toegeschreven wor-
den aan de omstandigheid dat veel oudere advocaten geen adequate pensioen-
voorziening hebben kunnen opbouwen.

3) In de stagiaire-enquête 1970 is 94% van de stagiaires niet ouder dan 34 jaar (Adv.bl. 1970: 18) in de
stagiaire-enquête 1973 is dat 95% (Adv.bl. 1974: 489). De enquête uit 1979 geeft aan dat 91 % jonger is dan
33 jaar (Wiertsema/Van Bastelaar 1979: 103). In de responsgroep waarover hier geschreven wordt is 89%
van de stagiaires niet ouder dan 34 jaar.

4) Volgens Adv.bl. 1962: 348 e.v.
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Tabel 3.2. Leeftijdsverdeling van werkzame juristen en advocaten in procenten per leeftijdsklasse.

Leeftijd Juristen (1977)' Advocatuur (1979)
20-24 1 9 1 7

25-29
.

25.523.6 19.7 20.4

30-34 23.6 31.61
35-39 44.316.- 14.4 }52.3
40-44 4.7 ') 6.3 ))3
45-49 6.6 5.-
50-54 9.4 22.6 5.7 15.6
55-59 6.6 4.9
60-64 3.8 5.8 )
65 en ouder 3.8 7.6 6.3 12.1

100 100 (N = 1225)

* Bron: CBS beroepskrachtentelling 1977.

Een gegeven dat met de groei samenhangt is de verandering in de verhouding tus-
sen het aantal mannelijke en vrouwelijke advocaten. Tengevolge van het in het
afgelopen decennium toegenomen aantal vrouwen dat afstudeert aan de juridische
faculteiten, is de participatiegraad van de vrouw binnen de juridische beroepen
gaan stijgen. Uit recent onderzoek, dat zich weliswaar beperkte tot de gehuwde
vrouw, bleek bovendien dat van de vrouwen met een juridische opleiding die op het
moment van onderzoek (1976) 41 jaar of ouder waren 35% werkzaam was, terwijl
van de jongere groep 61% werkte. (Van Doorne-Huiskes, 1979: 106)5).

Met betrekking tot de ontwikkeling van de participatie van de vrouw binnen de
balie bestaat - voor zover bekend - nauwelijks enig cijfermateriaal. Hetgeen weer-
gegeven is in tabel III.3a en II1.3b, bestrijkt slechts het meest recente verleden. Het
materiaal dat door deze enquête verkregen is vormt een welkome aanvulling
hierop. Het beeld dat onderstaande tabel 3.3 verschaft komt overeen met de alge-
mene inzichten in deze: na 1970 wijzigt zich de sexe-verhouding binnen de balie
significant.

Tabel 3.3. Verdeling van mannen en vrouwen binnen de advocatuur, uitgesplitst naar mate van erva-
ring, weergegeven in percentages.

man vrouw

totale respons 81 % 19 % (100) (N = 1224)

Senior* 84 . 16 . (100) (N=842)
Stagiaires 75 . 25 . (100) (N=380)

Stagiaires*
1e jaar 69.4 30.6 (100) (N =124)
2e jaar 75.4 24.6 (100) (N = 122)
3e jaar 80.6 19.4 (100) (N = 124)

<4jaar praktijk*" 75 . 25 . (100) (N=412)
4-10 jaar praktijk 79 21 . (100) (N = 382)
>,10 jaar praktijk 88 . 12 . (100) (N = 427)

'X2= 14.55df = 2s "X2= 4.32df = 2s"'X2= 24.64df = 2s

5) Dat de invloed van het huwelijk op het werkgedrag van vrouwen - waarover later (4.3) meer - minder is
geworden kan men afleiden uit het gegeven dat binnen de responsgroep van de oudere vrouwen (> 40 jaar)
43.2% gehuwd is, en van de jongeren 70.1 % (voor de mannen zijn de betreffende cijfers 88.7% en 77.5%).
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Terugkomend op de ontwikkeling in het minder recente verleden moet in deze
samenhang verwezen worden naar het werk van Sloot waaruit opgemaakt kan wor-
den dat de balie in Nederland relatief gemakkelijk toegankelijk is gebleken voor
vrouwen. Zo is de eerste advocaat in 1903 ingeschreven en duurde het tot 1947
alvorens de eerste vrouwelijke rechter, de eerste vrouwelijke rechter-plaatsvervan-
ger, de eerste vrouwelijke substituut-griffier en de eerste vrouwelijke notaris gesig-
naleerd werden (Sloot, 1980: 167 e.v.). In tegenstelling tot de situatie bij de Rech-
terlijke Macht heeft de komst van de vrouwelijke advocaat niet tot enig bezwaar van
officiële zijde geleid. Uiteraard impliceert dit niet dat de vrouw als advocaat ook
geaccepteerd werd door haar confrères; men leze daarvoor het door Sloot goed
beschreven relaas over de 'damesadvocaat' er op na6).

3.3 Recrutering van de balie

3.3.1 Het milieu van herkomst
Uit sociaal wetenschappelijk onderzoek is bekend dat in de Westerse samenlevin-
gen het sociale milieu waarin een individu opgroeit een belangrijke invloed uitoe-
fent op zijn verdere leven. Deze invloed betreft zowel het bereik van maatschap-
pelijke posities ais de door het individu gehuldigde opvattingen, behoeften, gevoe-
lens en feitelijke gedragingen. Vandaar dat vragen naar dit kenmerk van de per-
soon in vrijwel ieder sociologisch onderzoek worden opgenomen. Men moet hier
denken aan vragen als die naar het beroep van de ouders, hun opleidingsniveau,
hun religieuze overtuiging en politieke gezindheid resp. de mate waarin ze politiek
actief waren/zijn7). In de onderhavige enquête is binnen dit kader de vraag gesteld
naar het beroep van beide ouders, waarbij ten aanzien van de moeder gold dat,
wanneer zij geen beroep uitoefende/uitoefent, de hoogste door haar voltooide
opleiding genoteerd diende te worden8). Aan de hand van een door het Instituut
voor Toegepaste Sociologie (ITS) te Nijmegen ontworpen systeem is voor elk
beroep de arbeidssector en het normaliter voor de uitoefening van dat beroep ver-

6) Zo'n acceptatieproces verloopt vaak uitermate langzaam. Ook heden kan men nog uitingen aantreffen
die wijzen op het onvoltooid karakter van dit proces. Zo maakt een studente melding van de opvatting van
haar hoogleraar dat vrouwen niet geschikt zijn voor de advocatuur wegens het gebrek aan agressiviteit.
(Riki Holtmaat, Tijdschrift voor vrouwenstudies, 1980: 452). Dat veronderstelde gebrek aan agressiviteit
speelt in de discussie over de acceptatie van de vrouw bij de politie een tegengestelde rol, zoals blijkt uit het
artikel van Frank (1980). Niet alleen wordt verondersteld dat dit een gunstige invloed heeft op het aantal
situaties waarin een agent geweld moet gebruiken bij de uitoefening van de taak, óók wordt in dat artikel
gewag gemaakt van de verondersteling dat de vrouwelijke agent een positieve invloed zou hebben op het
beschavingspeil in het politiekorps. Of dit, als het argument juist blijkt, ook voor de advocatuur geldt blijft
vooralsnog een vraag.

7) In het tot nu toe verricht onderzoek onder de Nederlandse balie ontbreken deze vragen nagenoeg
(alleen de opleiding is gehanteerd door Schuyt: 1973). Dat is minder onbegrijpelijk dan het op het eerste
gezicht misschien lijkt. Eerder dan de oorzaak te zoeken in de desinteresse van de kant van de onderzoe-
kers moet men letten op het feit dat de bedoelde onderzoeken alleen verricht werden op initiatief van de
onderzochten- de stagiaires - zelf. In het algemeen mag men verwachten dat zij deze vragen oninteres-
sant, wat vervelend vinden. Heel open en daarom des te meer inzicht gevend in de wijze van redeneren is
het antwoord dat ex-Minister van Justitie Mr. Polak gaf aan een afgevaardigde van de P.v.d.A. in de Tweede
Kamer toen deze de Minister vroeg om te stimuleren dat onderzoek, waarin dit soort vragen worden opge-
nomen, onder de rechterlijke macht zou plaats kunnen vinden. De minister antwoordde: '... Ik vind het
eigenlijk ook een vervelende vraag. Mij interesseert het niet, het heeft mij nooit van studenten geïnteres-
seerd, nooit ook van sollicitanten, uit welk milieu zij kwamen. Misschien kan ik het daarom niet aanvoelen
het doet mij niets, ja, minder dan niets...'. Het onderzoek onder de rechterlijke macht mislukte overigens.
(Vgl. Een enquête onder de Nederlandse rechterlijke macht. Ars Aequi, 1970: 524-532).

8) De these dat men deze vraag niet relevant en/of vervelend vindt kan men ook in dit onderzoek beves-
tigd zien wanneer men let op het aantal personen dat weigerde de vraag te beantwoorden. Afgezien van de
inkomensvraag, waarop 14% weigerde te antwoorden, scoorden deze twee vragen de hoogste weigerings-
percentages; beroep van vader 4% (N = 53), beroep van moeder 9% (N = 119).
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eiste opleidingsniveau gecodeerd9). Vervolgens is met behulp van de door het CBS
ontwikkelde Systematische Beroepenclassificatie (1971) de beroepsstatus vastge-
steld. Op deze wijze beschikt men over een drietal indicatoren voor het sociale
milieu der advocaten. Zowel omdat tot nu toe dit soort gegevens m.b.t. de advo-
catuur ontbreken als omdat de analyse van elk van de drie gegevens aan beperkin-
gen onderhevig is, zal aan alle drie de indicatoren aandacht worden besteed. Daar-
bij wordt de analyse beperkt tot de gegevens omtrent de vader.

Allereerst wordt hier aandacht besteed aan de arbeidssector. Uit het materiaal
van de enquête blijkt dat de vaders van de huidige advocaten met name in twee
sectoren werkzaam waren/zijn: in de sector Administratief/Financiën 24% en in de
sector Bestuur/Militair 22%. Op de derde plaats eindigde de sector Handel en Ver-
keer met 15% terwijl in de industrie 11 % werkzaam was/is. Nu zeggen deze cijfers
op zichzelf beschouwd niet zoveel, pas vergelijking ervan met een representatieve
steekproef uit dóctoraal-studenten Nederlands recht (die voor september 1972 hun
kandidaatsexamen gedaan hebben) doet de betekenis ervan echter toenemen. In
tabel 3.4. wordt de vergelijking weergegeven. Alvorens daar enig commentaar bij te
leveren wordt opgemerkt dat men de vergelijking met de nodige voorzichtigheid
moet bezien gelet op het verschil in samenstelling van beide responsgroepen.

Tabel 3.4. Verdeling van de doctoraalstudenten Nederlands recht en advocaten naar arbeidssector
van vader, weergegeven in procenten

Arbeidssector Doctoraalstudenten * Advocaten

Industrie/Ambacht 16.3 10.9
Handel/Verkeer 16.8 14.9
Administratie/Financiën 23.5 24.

Medisch/SociaalNerzorgend 7.7 9.5
Onderwijs 7.2 8.5
Agrarisch 5.1 4.

Bestuurlijk/Militair 18.2 21.7
Artistiek/Wetenschappelijk 5.1 6.3

100 (N = 583) 100 (N = 1171)

* Bron: toekomstige rechters en officieren van Justitie? (1975): 119

Het eerste dat in het oog springt is de grote mate van gelijkenis van beide spreidings-
patronen. Men kan dit beschouwen als een aanwijzing voor de weinig selectieve
wijze van `recrutering' van de balie. De instroom in de balie vertoont ten aanzien
van dit kenmerk immers nauwelijks of geen afwijkingen van de (veronderstelde) uit-
stroom van de universiteiten. Slechts op één punt is er sprake van een afwijking: de
ondervertegenwoordiging van de sector Industrie en Ambacht bij de balie. Dit ver-
schil zou verklaard kunnen worden door het verschil in samenstelling van de beide
responsgroepen; de responsgroep van de balie bevat meer personen die eerder
studeerden dan de steekproef uit de doctoraal studenten. Het is een bekend feit dat
het universitair onderwijs in ons land in de laatste decennia een zekere democrati-
sering heeft ondergaan in de zin van meer toegankelijk voor personen uit de lagere
sociale milieus. Hoe dan ook, de veronderstelling van de niet-selectieve recrutering
kan nader op haar werkelijkheidsgehalte getoetst worden door na te gaan hoe het
aandeel van de verschillende arbeidssectoren zich in de loop der tijd binnen de
balie ontwikkeld heeft. Is de hypothese juist dan mag men verwachten dat sectoren
die verhoudingsgewijs meer voorkomen in de lagere milieus, binnen de jongere
balie sterker vertegenwoordigd zijn dan binnen de oudere, terwijl de sectoren waar-
uit traditioneel meer personen het universitaire onderwijs bereiken, in de loop der
tijd hun aandeel zien verminderen. Dit blijkt - ten dele - het geval.

9) Dit impliceert dat alle opleidingsscores met betrekking tot vader 'afgeleide' scores zijn, terwijl de scores
voor moeder deels 'afgeleid' deels rechtstreeks toegekende scores zijn.
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Tabel 3.5. Verdeling van advocaten naar de mate van hun ervaring en de arbeidssector van vader,
weergegeven in procenten

Ervaring

Arbeidssector vader <4 jaar 4-10 jaar >, 10 jaar totaal

Industrie/Ambacht 12.4 11.9 8.7 10.9
HandelNerkeer 12.9 14.4 17.3 14.9
Administratie/Financiën 24.3 24.4 23.6 24.1
Medisch SociaalNerzorgend 10.1 8.4 9.8 9.5
Onderwijs 8.5 8.9 8.4 8.6
Agrarisch 5.2 3.3 3.8 4.1
Bestuurlijk/Militair 18.6 21.1 24.8 21.6
Artistiek/Wetenschap e.a.* 8.0 7.6 3.6 6.3

100 100 100 100
(N = 387) (N = 369) (N = 416) (N = 1172)

X2 = 8.- df = 2 s

Het aandeel van de arbeidssectoren Handel/Verkeer en Bestuurlijk/Militair neemt
af en dat van de sector Industrie/Ambacht neemt toe, zij het dat deze verschuivin-
gen allen slechts zwak significant zijn (.05«p«.10). Significant is alleen de toename
van het aandeel der sector Artistiek/Wetenschappelijk. Dit is echter alleen op het
eerste gezicht in strijd met de bovenstaande hypothese omdat de vergroting van de
toegang tot de universiteit (en in potentie tot de balie) voor mannen en vrouwen ver-
schillend is onder invloed van het sociale milieu van herkomst. Bij de mannen is het
lagere milieu sterker vertegenwoordigd dan bij de vrouwen, algemeen gesproken.
Wat de responsgroep betreft, tabel 111.4. levert althans voor de vrouwen een beves-
tigende aanwijzing op: de vrouwen zijn significant oververtegenwoordigd in de
arbeidssector Artistiek/Wetenschappelijk. In tegenstelling tot wat men zou ver-
wachten zijn de mannen echter niet oververtegenwoordigd in de sector Indus-
trie/Ambacht.

Door Schuyt is in de stagiaire-enquête uit 1973 als indicator voor het milieu van
herkomst gehanteerd het al of niet een academische opleiding genoten hebben
door (een van beide) ouders van de advocaat. Beziet men de respons aan de hand
van deze indicator dan blijkt er tussen mannen en vrouwen geen verschil en tussen
stagiaires en seniores slechts een zwak significant verschil te bestaan. Combinatie
van beide kenmerken laat echter zien dat er alleen bij mannen sprake is van een
significante verschuiving. De jongere manlijke advocaten zijn significant vaker
afkomstig uit niet-academische milieu's dan de oudere manlijke advocaten.

Tabel 3.6. Samenhang tussen geslacht en ervaring van advocaat en het al of niet genoten hebben
van een academische opleiding door hun ouders, weergegeven in procenten

totale respons

man
vrouw

stagiaires
seniores

man - senior*
man - stagiaire
vrouw - senior
vrouw - stagiaire

X2 = 3.92 df =1 s.

Academische opleiding genoten door
geen van beiden tenminste één van

beiden
59.7 40.3 100 (N = 1059)

60.7 39.3 100 (N = 855)
55.2 47.8 100 (N = 203)

63.9 36.1 100 (N = 332)
57.8 43.2 100 (N = 727)

58.6 41.4 100 (N = 306)
65.9 34.1 100 (N = 249)
53.3 46.7 100 (N = 120)
57.8 42.2 100 (N = 83)
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De meest gehanteerde indicator voor het sociale milieu van herkomst is de status
welke het beroep van vader geacht wordt te bezitten. Door het CBS is ten behoeve
van de volkstelling uit 1971 een systematische beroepenclassificatie opgesteld ter
vervanging van die uit 1960. Met behulp van een transformatietabel kan men de
status van een aantal beroepen vaststellen wanneer men slechts over enkele gege-
vens daaromtrent beschikt. Met alleen de beroepsomschrijving ter beschikking
bleek in dit geval voor 700 advocaten een dergelijke vaststelling van de statusscore
van het beroep van hun vader mogelijk (d.w.z. 60% van de advocaten van wie het
beroep van vader bekend was10). Uit de analyse van de gegevens blijkt dat er tus-
sen mannen en vrouwen in het algemeen wél verschil is met betrekking tot het
milieu. Vrouwen komen significant vaker uit hogere milieu's zoals tabel 3.7. aan-
toont. Wanneer het kenmerk geslacht gecombineerd wordt met de mate van erva-
ring die men als advocaat heeft dan blijkt dezelfde samenhang als reeds in tabel
3.6. gesignaleerd is. Vanaf 1969 zijn significant meer personen uit het middelbare
maar vooral uit het lagere sociale milieu advocaat geworden. Bij de mannen is de
verschuiving significant, bij de vrouwen niet.

Tabel 3.7. Verdeling van respondenten naar sociaal milieu van herkomst op basis van beroepsstatus
vader, weergegeven in procenten

Milieuniveau

Laag Midden Hoog

totale respons 10.4 4.5 85.1 100 (N = 699)

man* 11.5 4.4 84.1 100(N=574)
vrouw 4.- 3.2 92.8 100 (N = 125)

<4 jaar") 13.6 5.- 81.4 100 (N = 221)
4-10 jaar 13.3 6.7 80.- 100 (N = 225)
>,10 jaar 4.3 1.6 94.1 100 (N = 253)

mannen
<4 jaar"' 16.2 5.4 78.4 100 (N = 167)
4-10 jaar 15.6 7.2 77.2 100 (N = 180)
>10 jaar 4.9 1.3 93.8 100 (N = 226)

vrouwen
<4 jaar 5.6 3.7 90.7 100 (N = 54)
4-10 jaar 4.4 4.4 91.1 100 (N = 45)
›10 jaar - - 100.- 100 (N = 26)

-X2 = 6.90 df=2 s. " tau = .08 s. "' tau = .11 s.

3.2.2 Universiteit van afstuderen
In de enquête is geïnformeerd naar de universiteit waar men zijn opleiding genoten
heeft. De opname van deze vraag heeft als achtergrond de reeds gememoreerde
bevinding van Ladinsky te Detroit inzake de relatie tussen sociaal milieu, univer-
siteit en latere beroepspositie.

De antwoorden op deze vraag geven een inzicht in de 'instroom' in de balie
vanuit de verschillende universiteiten. Zo blijkt - zie bijlage 11.2 ad 6 - dat op dit
moment bijna de helft van de advocaten afkomstig is van slechts twee universitei-
ten: Leiden (22.5%) en Utrecht (20.4%). De Katholieke Universiteit Nijmegen
(15%), de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (13.4%) en de Rijksuniver-
siteit Groningen (11.6%) leveren elk een ongeveer gelijk aandeel. Relatief weinig
advocaten studeerden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Erasmusuniver-
siteit te Rotterdam en de Hogeschool Tilburg, respectievelijk 9%, 4.8% en 3.4%.

10) Dit houdt in dat met behulp van 700 advocaten de nodig geachte analyses gemaakt konden worden.
Bij het transformeren ontstond de indruk dat met name beroepen uit de statusklasse 'laag' en 'middel' niet
rechtstreeks getransformeerd konden worden. Uiteraard is dit vermoeden nauwelijks te toetsen. Wel bleek
overigens dat de subgroep van 700 een steekproef uit het totaal vormde die ten aanzien van de eerder
gebruikte kenmerken (vgl. bijlage 11.3) nergens significant afweek van de totale responsgroep.
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Vanzelfsprekend worden de lage percentages van de laatste twee instituten beïn-
vloed door het feit dat men slechts sedert het midden der zestiger jaren aldaar rech-
ten kan studeren. Interessanter dan het momentane beeld is het echter om de tijds-
dimensie in de beschouwing te betrekken en aldus zicht te krijgen op veranderin-
gen in de instroom in de loop der tijd. Daarbij dient rekening te worden gehouden
met de veranderingen die zich in de 'uitstroom' per faculteit hebben voltrokken.
Zowel de aard van het hier verzamelde materiaal als het feit dat cijfers omtrent het
aantal jaarlijks aan de verschillende universiteiten afstuderenden Nederlands
Recht slechts voor handen zijn vanaf 1950, zijn er debet aan dat men hier slechts
een globale analyse kan maken. Daartoe is een vergelijking gemaakt tussen alle in
de periode 1950-1978 aan de verschillende faculteiten afgestudeerden Nederlands
Recht enerzijds en de in dezelfde periode aan dezelfde universiteiten afge-
studeerde advocaten anderzijds. De resultaten daarvan - weergegeven in tabel
3.8. - voeren tot de conclusie dat juristen uit Nijmegen in al de drie onderscheiden
perioden oververtegenwoordigd zijn in de advocatuur terwijl de Leidse juristen
gedurende de eerste twee perioden duidelijk ondervertegenwoordigd zijn binnen
de advocatuur. Het laatste mag zeker een opvallende afwijking van het 'alledaagse
inzicht' genoemd worden.

Tabel 3.8. Aantal tussen 1950-1978 aan de verschillende Nederlandse universiteiten/Hogescholen
afgestudeerden Nederlands Recht, uitgesplitst in drie perioden - en aantal in dezelfde perioden aan
dezelfde universiteiten afgestudeerde advocaten, weergegeven in procenten

Universiteit/Hogeschool Periode waarin afgestudeerd:
tot en met 1959 1960 tim 1969 1970 Um 1978

Leiden 37/26` 40/31 20/18
Utrecht 19/24 20/16 20118
G.U. Amsterdam 16/19 13/19 12/12
Nijmegen 13/19 13/19 10/14
V.U. Amsterdam 9/7 10/9 9/9
Groningen 6/5 9/8 14/15
Rotterdam -/- 1/1 11/8
Tilburg 4/6
totaal 100/100 100/100 100/100

(3744/123) (40021204) (9631/716)

*% afgestudeerden/% advocaten

Bron: cijfers omtrent aantal afgestudeerden verstrekt door CBS.

In hoeverre en in welke opzichten deze verschillen in instroom van feitelijke bete-
kenis zijn voor het functioneren van de balie, kan hier wegens gebrek aan verdere
gegevens niet worden nagegaan. Wél is bezien of deze veranderingen enige relatie
vertonen met het sociale milieu van herkomst. Ook hier geldt dat, wil men een juist
beeld krijgen, de eventuele veranderingen binnen bepaalde tijdperiode moeten
worden nagegaan. Daartoe is aan de hand van het jaar van afstuderen de respons-
groep in drie categorieën verdeeld: zij die afstudeerden vóór 1970, de afgestudeer-
den in de jaren 1970 tot en met 1975 en degenen die na 1976 de universiteit verlie-
ten en de balie binnenkwamen.

Wederom enige voorzichtigheid vooropstellend gelet op de soms geringe aantal-
len waarmee men in de analyse te maken heeft, uit de in tabel 3.9. gepresenteerde
resultaten blijkt dat geen sprake is van een consistente voorkeur van bepaalde
sociale milieu's voor bepaalde universiteiten. Dit gegeven is in overeenstemming
met de conclusie uit eerder verricht onderzoek onder de in ons land afgestudeerde
juristen in de periode 1947-1972. In het verslag daarvan wordt opgemerkt: 'dat er
tussen de verschillende universiteiten/hogescholen met betrekking tot dit gegeven
(het sociale milieu van herkomst; ak) niet gesproken kan worden van statistisch sig-
nificante verschillen'. (Collaris, 1975:25). Wat betreft de hier vermelde gegevens
over de advocatuur blijkt dat alléén voor de Katholieke Universiteit Nijmegen geldt
dat daar tot 1976 het middelbare en lagere sociale milieu tesamen significant over-
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vertegenwoordigd was. Het is dus via deze universiteit dat die milieu's toegang tot
de balie hebben gekregen bij de explosieve groei die zich in het begin der zeven-
tiger jaren inzette. Gedurende de zestiger jaren bleek het middelbare en lage
sociale milieu significant sterker vertegenwoordigd aan de Hogeschool te Tilburg
en de toen nog Economische Hogeschool te Rotterdam. De zich na 1976 doorzet-
tende instroom vanuit het lage en middelbare sociale milieu is niet meer aan een
bepaalde universiteit gebonden. Met betrekking tot het hoge milieu is het vermel-
denswaardig dat de toegang tot de balie alleen tot aan de jaren zeventig significant
sterk via de Leidse universiteit liep, in de jaren 1970-1975 bleek het hogere milieu
significant oververtegenwoordigd bij de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Tabel 3.9. Milieu van herkomst van advocaten en de universiteit waar ze afstudeerden binnen drie
tijdperioden, weergegeven in procenten

Afgestudeerd in de periode
vóór 1969 1970 t/m 1975 1976 t/m 1979

Milieu Milieu Milieu
Universiteit Hoog Midden/Laag Hoog Midden/Laag Hoog Midden/laag
Leiden 97,8* 2.2 88.1 11.9 87.5 12.5
Utrecht 93.8 6.1 79.6 20.4 87.1 12.9
G.U. 87.5 12.5 81.8 18.2 90.9 9.1
vu 88.9 11.1 96.8* 3.2 60.- 40.-
Groningen 100 . - 82.1 17.9 84.6 15.6
Nijmegen 82.9 17.1 * 61.5 38.5* 64.3 35.7
Rotterdam 100 . - 92.3 7.7 61.5 38.5
Tilburg - - 27.3 72.7* 50.- 50.-

totaal 92.5 7.5 80.8 19.2 79.5 20.6
(N = 273) (N = 22) (N = 206) (N=49) (N=116) (N = 30)

de met * aangemerkte cijfers geven aan dat de afwijking sigificant is.

3.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de personele samen-
stelling van de balie in de afgelopen drie decennia. Zichtbaar werd allereerst de
sterke groei welke de advocatuur in ons land met name sedert 1970 heeft door-
gemaakt. Tweeërlei gevolgen daarvan werden in kaart gebracht; enerzijds de
opgetreden verjonging van de balie; anderzijds de toename van het aantal vrouwen
binnen de advocatuur. Vervolgens is aandacht besteed aan de recrutering van de
advocatuur en wel in tweevoudige zin. Nagegaan is of de toegenomen belangstel-
ling voor het universitaire onderwijs vanuit de middelbare en lagere sociale milieu's
ook gevolgen heeft gehad voor de samenstelling van de balie. Dat blijkt het geval;
in de loop van juist de laatste 10 jaar hebben personen - en met name mannen - uit
de bedoelde milieu's zich een plaats verworven binnen de tot op vandaag nog door
het hoge sociale milieu gedomineerde beroepsgroep. Aan de hand van de ter
beschikking staande informatie kon tevens vastgesteld worden dat er in het alge-
meen geen sprake is van een duidelijk recruteringspatroon in de zin van consis-
tente verschillen in de uitstroom vanuit verschillende universiteiten naar de balie
toe. Sprekend over de periode 1950-1978 kon vastgesteld worden dat de juristen uit
Nijmegen gedurende de gehele periode oververtegenwoordigd zijn in de advo-
catuur, terwijl tot 1970 de Leidse jurist daarentegen ondervertegenwoordigd is. In
overeenstemming met eerder onder juristen gehouden onderzoek werd hier ook
ten aanzien van de advocatuur vastgesteld dat er geen eenduidige samenhang in
ons land heeft bestaan tussen het milieu van herkomst en de universiteit waar men
studeerde. Alleen tot 1976 blijkt er met betrekking tot de Katholieke Universiteit Nij-
megen en de hogescholen te Rotterdam en Tilburg sprake geweest te zijn van een
oververtegenwoordiging van het middelbare en lagere sociale milieu.
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4 De werksituatie

4.1 Inleiding
In de enquête is een aantal vragen opgenomen met behulp waarvan de werksitua-
tie van de betreffende advocaat enigszins in beeld gebracht kan worden. Voor de
verantwoording daarvan en de weergave van de feitelijke kenmerken zij verwezen
naar hetgeen in het voorafgaande gezegd is (2.1.). Alvorens in een later stadium
(6.2.2.) ingegaan wordt op de betekenis van de verschillen in werksituatie met
betrekking tot de praktijkuitoefening, wordt in dit hoofdstuk een beschrijving van de
werksituatie gegeven. Allereerst wordt aandacht besteed aan de plaats van vesti-
ging van het kantoor waar men als advocaat werkzaam is en in samenhang daar-
mee de omvang van het kantoor (4.2.). De verschillen in (status)positie binnen het
kantoor is een tweede aspect dat aandacht krijgt (4.3.). Ten slotte wordt ingegaan
op het aantal uren dat men als advocaat werkzaam is (4.4.). Het hoofdstuk wordt
afgerond met een samenvatting (4.5.).

4.2 Vestigingsplaats en kantoorgrootte
Door Schuyt werd gerapporteerd over de invloed van de vestigingsplaats op de
praktijksamenstelling, op basis van een indeling der arrondissementen waarin men
werkzaam was. De gehanteerde drie-deling in kleine, middelgrote en grote arron-
dissementen verraadt de achterliggende veronderstelling dat het arrondissement,
als organisatorisch-bestuurlijke eenheid, op zichzelf geen factor van belang is voor
de praktijksamenstelling, maar dat eerder gedacht moet worden aan een factor als
verstedelijkingsgraad (Schuyt, 1974: 476). In de onderhavige enquête is dat laatste
aspect vertaald in de vraag naar het inwonertal van de gemeente waarin het kan-
toor waarop men werkt, gevestigd is, in de hoop om aldus ietwat scherper de
bedoelde factor te meten (vgl. 11.1 ad 11)1).

Zoals iedere betrokkene op grond van eigen ervaring weet, bestaat er een dui-
delijke samenhang tussen de mate van verstedelijking en de kantooromvang. Tabel
4.1. brengt dit verband in beeld. Daarbij is de kantoorgrootte uitgedrukt in termen
van het aantal seniores per kantoor. Dit is gedaan om aansluiting te zoeken bij de
genoemde stagiaire-enquête2).

1) Uit de publicatie van Van Bastelaar en Wiertsema bleek echter later dat bij de stagiaires velen geen
juist beeld hebben van de grootte van de plaats van vestiging. Zij meenden dat de door hen gepresenteerde
gegevens daarom onbetrouwbaar zijn (Bastelaar & Wiertsema, 1979: 105).

2) Omdat aldus bijv. in de Jaarverslagen van de Orde de kantooromvang uitgedrukt wordt in termen van
het totaal aantal werkzame advocaten per kantoor wordt ter volledigheid hier de samenhang tussen Vesti-
gingsplaats en Kantooromvang ook in daarmee overeenstemmende bewoordingen weergegeven in tabel
IV.1.
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Tabel 4.1. Samenhang tussen plaats van vestiging van het kantoor en de kantooromvang, weergege-
ven in procenten

Platteland Kleine stad Grote stad
Kantooromvang (<30.000 inw.) (30.000-100.000) (2100.000 inw.) totaal

1 sen 55.4 36.4 21.7 30.4
2-3 sen 31.8 37.9 27.6 31.1
4-9 sen 12.2 25.4 31.3 27.0

i10 sen .7 .3 19.6 11.5
100 100 100 100

(N = 148) (N = 327) (N = 653) (N= 1128)

tau =.29 s.

Op het platteland zijn de kleinste kantoren duidelijk oververtegenwoordigd ze
maken meer dan de helft van het aantal kantoren daar uit. hele grote kantoren (met
10 of meer seniores) vindt men er nauwelijks. In de kleinere steden treft men ook
deze grote kantoren niet aan; de kleinere kantoren treft men er naar verhouding
vaker aan. In de grote steden doet zich een overconcentratie voor van de grootste
en de middelgrote kantoren de allerkleinsten treft men er vanzelfsprekend ook aan,
zij het in relatief beperkte mate.

In dit verband dient nog nader ingegaan te worden op het volgende. Uit de sta-
giaire-enquête van 1973 bleek dat advocaten waarvan de ouders (of althans één
van beiden) een academische opleiding genoten hadden, opvallend vaker terecht
kwamen op de grotere kantoren (Schuyt, 1974: 482, 488 tabel XIII). Hoewel dit
gegeven in dat onderzoekverslag niet nader geïnterpreteerd is, ligt het in eerste
instantie voor de hand deze samenhang te duiden naar analogie van Ladinsky's
bevindingen en te veronderstellen dat hier iets zichtbaars wordt van de invloed van
het milieu van herkomst. Met nadruk wordt geschreven 'in eerste instantie' want
ook zonder kennis van de in het voorgaande hoofdstuk gepresenteerde uitkomsten
(vgl. 3.3.2.) kan men zich op voorhand afvragen.of de theorie van Ladinsky voor de
Nederlandse situatie bruikbaar is. Immers de opleidingssituatie hier wordt niet
gekenmerkt door zulke grote kwaliteits- en statusverschillen als die in de Verenigde
Staten met instituten als Harvard en Yale. Met deze notie in het achterhoofd is
nagegaan of binnen de gehele Nederlandse balie ook sprake is van een verband
tussen het milieu van herkomst en de omvang van het kantoor waarop men werk-
zaam is. Het materiaal laat de gelegenheid om op twee verschillende manieren het
milieu van herkomst te operationaliseren; enerzijds met behulp van de academi-
sche scholing van de ouders en anderzijds met behulp van de beroepsstatus van
vader. Gelet op de resultaten wordt hier verslag gedaan van de laatstgenoemde
mogelijkheid.

Zoals uit de hieronder weergegeven tabel 4.2. valt af te lezen, treft men over het
algemeen op de kleinere kantoren (d.w.z. kantoren met niet meer dan 3 seniores)
vaker advocaten aan die afkomstig zijn uit de lagere en/of middelbare sociale
milieu's terwijl advocaten uit hogere milieu's vaker op de grotere kantoren werk-
zaam blijken. Hoewel het verband significant is, moet echter opgemerkt worden dat
het niet erg sterk genoemd kan worden.

Tabel 4.2. Samenhang tussen milieu van herkomst van advocaat en de grootte van het kantoor waar-
op men werkzaam is, weergegeven in procenten

milieu van herkomst

laag/middel
hoog

totale respons

tau = .07 s.

Kantoorgrootte:

1 senior 2-3 4-9 310 totaal

35.6 40.- 15.6 8.9 100 (N = 90)
29.4 28.6 27.8 14.2 100 (N = 562)

30.2 30.2 26.1 13.5 100 (N = 652)
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De vraag rijst of achter dit totaalbeeld wellicht een proces van verandering in dit
opzicht schuilgaat, waarbij men zou kunnen aannemen dat de bedoelde samen-
hang in vroeger jaren sterker gold dan thans het geval is. Anderzijds zou men de
these kunnen verdedigen dat parallel aan de toename van de ervaring als advocaat
het milieu-kenmerk als selectiemoment aan actualiteitswaarde verliest en vervan-
gen wordt door een ander kenmerk: de waardering die men als advocaat van
beroepsgenoten krijgt als een goed (of minder goed) advocaat. Uitgaande van de
meest eenvoudige situatie - dat beide processen liniair verlopen en dat een van
beide sterk domineert bij het constant blijven van de ander - zou men een rechtlij-
nig dalend respectievelijk stijgend verband moeten aantreffen tussen milieu en kan-
toorgrootte binnen de eerder onderscheiden drie 'ervaringscategorieën' van advo-
caten. De werkelijkheid blijkt, zoals zo vaak, ingewikkelder dan deze gedachten-

gang. Uit de bedoelde analyse blijkt namelijk geen enkel rechtlijnig verband.3)

Altéén voor de middelste categorie (advocaten met een praktijkervaring tussen de 4
en 10 jaar) geldt dat het oorspronkelijke verband duidelijk sterker wordt en signifi-
cant blijft (Tau = .18). Om een eventueel samenspel van de veronderstelde proces-
sen op te sporen zijn de gegevens waarover hier kan worden beschikt niet toerei-
kend. Daartoe moet men informatie hebben over het verloop van de carrière van de
advocaten. Hier kan slechts vastgesteld worden dat, afgaande op dit materiaal, de
bevindingen van Ladinsky niet zonder meer van toepassing zijn voor de situatie in
ons land.

4.3 Positie op het kantoor
Met betrekking lot de lage status van de stagiaire op het advocatenkantoor merkte
Van Bastelaar eens op dat 'niet elke meester een advocaat is' (Van Bastelaar,
1978). Anders gezegd en in meer algemene termen uitgedrukt: men kan binnen
een kantoor een verschil in hiërarchie aantreffen in posities en de positie oefent
invloed uit op het werk dat men binnen het kantoor doet. Alvorens na te gaan of
deze veronderstelling ook binnen de advocatuur enige geldigheid heeft wordt hier
eerst getracht een beschrijving te geven van de bestaande positiedifferentiatie bin-
nen de kantoren welke tot uitdrukking komt in het onderscheid stagiaire-medewer-
ker - maat4). Aangenomen wordt daarbij dat de verdeling van posities geen toevals-
proces is maar dat er bepaalde factoren zijn die de bereikbaarheid van de (hogere)
positie beïnvloeden.

Een factor die welhaast vanzelfsprekend van belang kan worden geacht is de
mate van ervaring van de advocaat. Nieuwkomers beginnen laag en naar gelang ze
langer in de praktijk zitten, zullen zij promotie maken. Deze veronderstelling blijkt
inderdaad juist te zijn, zoals de onderstaande tabel weerspiegelt.

3) Wordt gebruik gemaakt van de academische opleiding van (een van beide) ouders zoals Schuyt deed

bij de Stagiaire-enquéte uit 1973, dan wordt het resultaat per saldo niet beter. De algemene samenhang

tussen kantoorgrootte en het milieu (gedichotomiseerd: minstens een van beide ouders heeft een acade-

mische opleiding versus geen van beiden) is nauwelijks sterker (Tau = .09) bij een gelijkblijvend significan-

tieniveau terwijl die sterkte voor geen van de drie ervaringscategorieën afzonderlijk verandert. Het enige

wat geschiedt is dat de samenhang juist bij de middelste categorie zwak significant wordt. Ook hier geen
eenduidigheid derhalve.

4) Helaas moet worden vastgesteld dat de daarvoor gestelde vraag 13 in samenhang met vraag 12 bij
nader inzien niet bijzonder gelukkig geformuleerd is. Uiteindelijk is uit vraag 12 de informatie omtrent de
vorm van de werksituatie gedestilleerd zoals weergegeven in bijlage 11.2 ad. 12. Een statuspositie-score is
vervolgens alleen toegekend aan diegenen die werkzaam zijn in een werkverband. Buiten beschouwing zijn
derhalve gebleven alle buiten-stagiaires, alle strikt alleen-werkenden en diegenen die werkzaam zijn in een
collectief. De eerste twee omdat van een werkverband geen sprake is, de laatsten omdat binnen het
bestaande werkverband uitdrukkelijk het positieniveau-verschil ontkent wordt.

28



Tabel 4.3. Samenhang tussen het positieniveau van de advocaat werkzaam binnen een werkverband
en de mate van ervaring die men als advocaat heeft, weergegeven in procenten

Ervaring Laag
Positieniveau:

Midden Hoog Totaal

<4 jaar 98.4 9.- 2.9 35.7

4-10 jaar 1.3 59.4 49.2 32.5

>,10 jaar .3 31.6 72.9 31.8

100 100 100 100
(N = 313) (N = 256) (N = 385) (N = 954)

tau = .72 s.

Andere factoren die in dit verband van belang geacht kunnen worden zijn kenmer-
ken als geslacht en/of burgelijke staat. In figuur 4.1. en 4.2. is de toegankelijkheid
van respectievelijk de hoge en de middelbare posities gerelateerd aan enerzijds het
kenmerk ervaring en anderzijds het kenmerk geslacht in samenhang met de bus-
gelijke staats)

Figuur 4.1. Het aantal advocaten dat een hoge positie bekleedt binnen een kantoor, weergegeven als
percentage van met betrekking tot ervaring, geslacht en burgerlijke staat vergelijkbare groepen.

9,4%

/1,9%

<4 jr. 4-10 jr. >10 jr.

Mate van ervaring

ongehuwde man
63%

<4 jr. 4-10 jr. >_10 jr.

Mate van ervaring

5) De invloed van beide kenmerken afzonderlijk en gezamenlijk laat zich traceren in tabel IV.2.
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Men ziet allereerst dat de (carrière)patronen voor de ongehuwde vrouwen en man-
nen onderling nauwelijks afwijken, in tegenstelling tot die van de gehuwde mannen
vergeleken met die van de gehuwde vrouwen. De laatste groep heeft aanmerkelijk
minder stijgingskansen dan de gehuwde man. Van de groep gehuwde vrouwen met
4 tot 10 jaar ervaring heeft 31% een hoge positie bereikt, terwijl dit percentage bij
de mannen beduidend hoger ligt: 56.8%. Bij de groep vrouwen die meer dan 10
jaar ervaring heeft neemt de achterstand t.o.v. de vergelijkbare man nog toe:
44.4% versus 77.8%. Bij de ongehuwden ziet men dat het stijgingspatroon trager
verloopt bij de vrouwen, doch uiteindelijk min of meer gelijk uitkomt.

Omdat de ervaring als stijgingsfactor een groot gewicht heeft, valt met betrekking
tot de gehuwde vrouw te verwachten dat zij veelal haar carrière beehdigt op een
middelbare positie. Figuur 4.2 levert een bevestiging van dat vermoeden op niet
alleen liggen de percentages binnen vergelijkbare ervaringscategorieën bij de
gehuwde vrouwen beduidend hoger dan bij gehuwde mannen, ook de verandering
cq. de daling is bij de gehuwde vrouw minder steil dan bij de gehuwde man. Het
carrièreverloop van de ongehuwde vrouwen heeft niet als eindstation de midden-
positie. Wèl verloopt het daarentegen trager dan dat van de ongehuwde man.

Figuur 4.2. Het aantal advocaten dat een middelbare positie bekleedt binnen een kantoor, weergege-
ven als percentage van met betrekking tot ervaring, geslacht en burgerlijke staat vergelijkbare groe-
pen.

66,7%

5,6%

N

N

50%
gehuwde vrouw

37,%
ongehuwde man

1 I I I i I
. 4 jr. 4-10 jr.

mate van ervaring

>,10 jr. <4 jr. 4-10 jr.

mate van ervaring

>10 jr.

Het bovenstaand beeld vormt een bevestiging van datgene wat uit de literatuur
bekend is over de verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot hun
deelname aan de arbeidsmarkt. Deze blijkt ook binnen de advocatuur nauw samen
te hangen met het huwelijk en de daarbinnen aangehouden rolverdeling.

Voor de volledigheid wordt hier nog aangetekend dat ook nagegaan is of een
ander kenmerk in deze van belang is: het milieu van herkomst. Is het milieu waar-
binnen men opgroeit een factor die (mede) het carrièreverloop binnen een advo-
catenkantoor bepaalt? Met behulp van de beroepsstatus van vader is nagegaan of
er enige relatie met de positiehoogte valt te bespeuren. Dit blijkt niet het geval.

71,4%

ongehuwde vrouw /

1
/ 51,4%/a
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4.4 Aard en omvang van het dienstverband
Uit een onderzoek gehouden onder de in ons land afgestudeerde juristen in de pe-
riode 1947-1972 kan worden afgeleid hoe binnen de advocatuur de verdeling full-en
part-time dienstverband ligt (Hávels en Krijnen, 1974: 57, 156 en 1676). Het resul-
taat is dat 96.3% van de advocaten full-time en 3.7% van hen part-time werkt. Anno
1979 blijkt in deze situatie een noemenswaardige verandering gekomen te zijn van
onze responsgroep werkt 90.6% (N = 1095) full-time en 9.4% (N = 113) part-time.
Zijn dit globale cijfers, in onderstaande figuur treft men een gedifferentieerd beeld
aan.

Figuur 4.3. Percentage personen binnen verschillende categorieën dat een full-time dienstverband
heeft.

Totale respons (N = 1208)

90.6%

Mannen (N = 975)

95.1%

Vrouwen (N = 229)

71.6%

ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd
(N=158) (N=786) (N=55) (N=149)
97.5% 95.-% 90.9% 63.8%

Het zijn de mannen - ongeacht hun burgerlijke staat - én de ongehuwde vrouwen
die nagenoeg allen full-time werkzaam zijn. De gehuwde vrouwen vormen een cate-
gorie apart. Iets minder dan 2/3 deel van hen oefent de advocatuur full-time7) uit.
Naar men mag aannemen doet zich hier de invloed gevoelen van de gangbare
maatschappelijke rolverdeling tussen echtgenoten.

Een ondersteuning van dit ook in eerder genoemd onderzoek bevestigd vermoe-
den (Van Doorne - Huiskes, 1979) kan men in tabel 4.4. aantreffen. Daar blijkt dat
de verschillen tussen ongehuwde en gehuwde vrouwen met betrekking tot het heb-
ben van een full-time baan het grootst zijn juist in de fasen waarin de verzorging van
de vaak aanwezige kinderen een groot deel beslag legt op de tijdsbesteding van de
gehuwde vrouw.

Tabel 4.4. Aantal vrouwelijke advocaten dat een full-time dienstverband heeft, uitgesplitst naar bur-
gerlijke staat en leeftijd, weergegeven in procenten

Vrouwen:
leeftijd ongehuwd gehuwd'

30 jaar en jonger 93.8 88.1
31 t/m 34 jaar 90.4 51.9
35 t/m 39 jaar 85.7 52.9
40 jaar en ouder 83.3 63.2

'incl. samenwonen "X2 = 5.03 df = 1.s "'X2 = 2.56 df = 1.s

6) In het rapport is te lezen welke taakcombinatie(s) men aan het beroep dat men uitoefent geeft. Voor
degenen die het beroep advocaat uitoefenen (N= 603) blijken 3 taakcombinaties duidelijk de voorkeur te
hebben. Van deze drie is bekend hoe de verdeling full-time/part-time dienstverband is en op grond daarvan
is een overall-gemiddelde berekend. Voor de totale groep juristen geldt de verhouding 95.9% werkt full-
time en 4.1 % part-time (Hivels en Krijnen, 1974: 166, tabel 4-38).

7) Het verschil tussen mannen en vrouwen is significant (X2 = 117.27. df = 1) en dat tussen de ongehuwde
en gehuwde vrouwen ook (X2= 12.95. df= 1). Het verschil tussen gehuwde en ongehuwde mannen echter
niet.
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Ter afronding van deze paragraaf nog enige aandacht voor de gemiddelde tijdsin-
vestering van de advocaat in vergelijking met andere academische beroepen en
met juristen in het bijzonder. Tabel 4.5. weerspiegelt hetgeen men uit de aanhef
van deze paragraaf al kon opmaken: binnen de advocatuur treft men meer per-
sonen aan die gemiddeld langere werkweken maken dan binnen de categorie juri-
sten of zoals hier genoemd 'rechtskundige dienstverleners6)

Tabel 4.5. Advocaten vergeleken met enkele beroepsgroepen.uit de werkzame beroepsbevolking,
uitgesplitst naar gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, weergegeven in procenten

Wekelijkse arbeidsduur
Beroepsgroepen (1977) -< 24 uur 25 t/m 34 uur 335 uur

Wetenschappelijke vak-
specialisten 13% 13% 72% (100)
Rechtskundige dienstver-
leners 8% 8% 84% (100)
Advocaten (1979) 5% 6% 89% (100)

Bron: CBS

4.5 Samenvatting
Aan de hand van vier aspecten is de werksituatie van de advocaten in dit hoofdstuk
beschreven. Allereerst werd conform de verwachtingen geconstateerd dat er een
sterke samenhang bestaat tussen de grootte van de plaats van vestiging en de
omvang van het advocatenkantoor. In de grootste steden van ons land (steden met
100.000 inwoners of meer) treft men de grootste kantoren aan, op het platteland
zijn de kleinste kantoren duidelijk oververtegenwoordigd. Tegen de achtergrond
van onderzoek dat in het begin van de jaren zestig in Amerika is verricht en waaruit
bleek dat het milieu van herkomst invloed had op de carrière van de advocaat, is
nagegaan of ook in ons land sprake is van een samenhang tussen het milieu en de
omvang van het kantoor. In deze enquête bleek een niet sterke en - bij het uitscha-
kelen van eventuele invloeden van de ontwikkeling jn de tijd - niet eenduidige
samenhang wat dit betreft. Het resultaat vormt een onderstreping van de these dat
men niet te gemakkelijk situaties in de Verenigde Staten naar ons cultuurgebied
mag generaliseren. Wat betreft de positie binnen het kantoor, het derde aspect
waaraan aandacht is besteed, bleek dat net als binnen andere sectoren van de
arbeidsmarkt in onze samenleving, ook binnen de advocatuur de positie van de
gehuwde vrouw duidelijk afwijkt van die van de gehuwde man. Gehuwde vrouwen
bereiken in mindere mate en pas na een langere periode van werken de hoge posi-
ties binnen het kantoor. Bij dit gegeven speelt, zoals bekend, de gangbare rolver-
deling tussen echtgenoten de meest belangrijke rol. De zorg voor de vaak aan-
wezige kinderen is primair een taak voor de vrouw een taak die haar gedurende een
aantal jaren niet of nauwelijks de gelegenheid laat te participeren in de arbeids-
markt. Daarbij moet men in ogenschouw nemen het feit dat - zoals uit de analyse
bleek - de advocatuur een bijzonder arbeidsintensief beroep vormt. Deeltijdarbeid
komt nagenoeg alleen bij de gehuwde vrouw voor.

8) Het CBS rekent de advocaat tot de wetenschappelijke vakspecialisten. Een subcategorie daarvan vor-
men de rechtskundige dienstverleners. Hiertoe behoren officieren van Justitie, rechters, advocaten en
andere juridische beroepen. Deze subcategorie komt derhalve voor vergelijking het meest in aanmerking.
De hier gepresenteerde gegevens hebben betrekking op de situatie maart-mei 1977 en zijn gebaseerd op
een steekproef van 2000 personen uit de werkzame beroepsbevolking (vgl. Statistisch Zakboek, 1980: 122
tabel 4).
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5 De praktijkuitoefening

5.1 Inleiding
Over de praktijkuitoefening door advocaten in ons land zijn tot nu toe slechts gege-
vens voorhanden die afkomstig zijn uit onderzoek verricht onder de stagiaires of uit
publicaties van collectieven. Het betreft hier informatie met betrekking tot de case-
load, de soort zaken die men behandelt (behandeld heeft), het aantal toevoegin-
gen, de tijdsbesteding, de (mogelijkheid tot) specialisatie en het inkomen (vgl. Bak-
ker van der A, 1970; Schuyt, 1974; van Bastelaar, 1977a, 1977b; van Bastelaar,
1978; Wiertsema en van Bastelaar, 1979; Berends, 1980). Het is met behulp van de
in deze enquête verzamelde gegevens voor het eerst mogelijk om in deze een
beeld te schetsen van de gehele balie en de daarbinnen te onderscheiden subcate-
gorieën met elkaar te vergelijken. In dit hoofdstuk zal daartoe een poging onder-
nomen worden.

Allereerst wordt aandacht besteed aan het inkomen dat men uit de advocatuur
geniet (5.2.). In de daarop volgende paragraaf wordt de praktijk aan de orde gesteld
(5.3.). De analyse daarvan is gestructureerd aan de hand van twee te onderschei-
den aspecten: eerstens de omvang van de praktijk en vervolgens de samenstelling
daarvan. Binnen het raam van het laatstgenoemde aspect wordt allereerst behan-
deld de mate waarin een advocaat deelneemt aan de krachtens de Wet Rechtsbij-
stand aan On- en Minvermogenden (WROM) door de overheid gefinancierde
rechtshulp, terwijl op de tweede plaats de specialisatie binnen de balie aandacht
krijgt. Hoewel in de enquête ook aandacht is besteed aan de kwestie van de na- en
bij-scholing zal dit hier niet aan de orde komen. In het volgende hoofdstuk wordt
daaraan enige aandacht besteed. Dit hoofdstuk wordt afgerond met de gebrui-
kelijke samenvatting (5.4).

5.2 Het inkomen
Omtrent het inkomen van advocaten zijn niet veel en zeker geen actuele gegevens
beschikbaar. Ook hier geldt weer dat wat er beschikbaar is, nagenoeg alleen
betrekking heeft op de situatie van stagiaires. Wat betreft gegevens over de totale
balie kan slechts gewezen worden op de enquête die door de Algemene Raad in
1963 gehouden is en die de jaren 1959, 1960 en 1961 bestrijkt (Adv. bi. 1964; 348
e.v.). Van recenter datum zijn de inkomensenquêtes gehouden onder de stagiaires;
een in 1971 (Adv. bi. 1971: 441 e.v.) en vervolgens een in 1973 (Adv. bi. 1974: 34
e.v.)1). Het meest recente gegeven vormt het gemiddelde kern-inkomen van de

1) Uit deze enquéte bleek overigens dat de stagiaire qua inkomen duidelijk ten achter bleef bij een ver-
gelijkbaar jurist in overheidsdienst. Deze zou in diens eerste jaar in 1973 bruto 3141,39 per maand verdie-
nen terwijl het maximum inkomen voor de vergelijkbare stagiaire in de enquête op 1666,- per maand uit-
komt. Ook de vergelijking met de RAIO valt ten nadele van de stagiaire uit het gemiddelde inkomen van een
RAIO anno 1973 is 2524,52 per maand. Tot dezelfde conclusie komt ook Van Bastelaar (van Bastelaar,
1978).
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ongeveer 1800 advocaten die in 1975 als vrije beroepsbeoefenaar aan te merken
waren; dat bedroeg 82.006,- per jaar (Kamerstukken nr. 15994 nr. 4)2).

Omdat de opbouw van het inkomen en de vergelijking ervan met andere beroe-
pen een uiterst specialistische zaak is en omdat op dit moment de eerder
genoemde Structuurenquête gehouden wordt op basis waarvan hoogstwaarschijn-
lijk meer adequate informatie verwacht mag worden, zal hier slechts op bescheiden
wijze aandacht aan het inkomen gegeven worden. Dit komt ook overeen met de
intentie van de vraagstelling. Bedoeld was slechts om een globaal inzicht in het
inkomen van de advocaat te verkrijgen omdat verwacht kon worden dat enige rela-
tie met de praktijkuitoefening aanwezig zou zijn. Want ten aanzien van al de hier-
boven genoemde thans bestaande informatie geldt, dat deze op geen enkele wijze
gerelateerd kan worden aan gegevens omtrent die praktijk. Over die samenhang
bestaat geen empirisch gefundeerd inzicht; wél uiteraard allerlei (voor)oordelen die
met een oud spreekwoord samengevat kunnen worden: `Advocaten moeten met
muntenolie gesmeerd worden3).

Uit de enquête bleek dat het mediane-inkomen (tabel 11.4) van de advocaten over
1978 43.825,- bedraagt4) In onderstaande figuur worden de mediane inkomens
van enkele subcategorieën van advocaten weergegeven.

Figuur 5.1. Mediane bruto-jaarinkomens (1978) van stagiaires, medewerkers en partners

Gemiddelde advocaat

43.825
(N = 913)

Stagiaires Seniores

33.8

(N =

50

216)

57.850

(N = 697)

ie jaar 20.325 (N = 13)

2e jaar 32.075 (N = 86) Medewerkers Partners

45.713 77.1005)
3e jaar 35.700 (N = 117) (N = 129) (N = 535)

2) Dit bedrag heeft betrekking op een gedeelte van de balie (ongeveer 70%), een gedeelte dat in termen
van dit onderzoek aangeduid kan worden als de partners, directeuren. Met betrekking tot het inkomen nog
twee opmerkingen. Allereerst moet men zich realiseren dat van het kerninkomen de sociale lasten en de
pensioenpremie nog moet worden afgetrokken om een indruk van het netto-inkomen te krijgen. Ten tweede
blijkt uit het betreffende kamerstuk dat van de zeven onderscheiden groepen van academisch gevormde
vrije beroepsbeoefenaren de advocaat duidelijk het minst verdiende; men oordele zelf.

Advocaten 82.006 Medische specialisten 203.600
Apothekers 162.788 Notarissen 210.209
Huisartsen 122.261 Tandartsen 121.639
Dierenartsen

Gemiddelde kern-inkomen 1975
89.761

3) Vergelijk de vele uitspraken van soortgelijke strekking gedaan door de ondervraagden in het onderzoek

van Schuyt e.a., 1976: 237 e.v.

4) Hier wordt de mediaan-waarde gebruikt omdat deze een betere benadering vormt dan het rekenkundig
gemiddelde. Dit laatste bedraagt 62.500,-.

5) Het hier vermelde inkomen is ietwat geflatteerd in negatieve zin omdat bij de berekening ervan als
bovengrens is gehanteerd 200.000 per jaar. Omdat het hanteren van een bovengrens om rekentechnische
reden noodzakelijk was is uit voorzichtigheidsoverwegingen voor deze hoogte gekozen. In werkelijkheid ligt
het inkomen derhalve wat hoger.
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Nagegaan is welke faktoren van invloed zijn op de hoogte van het inkomen. Op de
eerste plaats blijkt dat de mate van ervaring te zijn; naarmate men langer in de
advocatuur zit is het inkomen hoger. Dat geldt overigens minder voor de vrouwen
dan voor de mannen.

Tabel 5.1. Samenhang van de hoogte van bruto-jaarinkomen (1978) uit advocatuur en mate van erva-
ring van zowel mannen als vrouwen afzonderlijk, weergegeven in procenten

<4 jaar
Ervaring

4-10 jaar 10 jaar

Inkomen man" vrouw" man vrouw man vrouw

<25.000 19.9 33.3 1.9 20.- 7.6 18.2
25.000-50.000 71.2 61.4 34.7 57.1 15.6 45.5
50.000-100.000 7.9 5.3 48.6 21.4 30.8 22.7
›100.000 1.- - 14.7 1.4 46.- 13.6

100 100 100 100 100 100
(N=191) (N=57) (N=259) (N=70) (N=284) (N=44)

*tau=.48s "tau=.25S.

Bij de vrouwen manifesteert zich hier onder andere de invloed van een andere in
deze context belangrijke factor: het aantal uren dat men werkt. Een derde factor die
het inkomen behvloedt is de grootte van het kantoor waarop men werkzaam is. In
het algemeen gesproken verdient een advocaat op de grotere kantoren meer dan
op de kleinere. Bekijkt men dit verband binnen de categorieën van stagiaires,
medewerkers en maten/directeuren dan blijkt dat het niet geldt voor de medewer-
kers, wel voor de stagiaires en in bijzonder sterke mate voor de maten/directeuren
(vgl. tabel V.1 a, i b, l c). Daarenboven valt tevens te vermelden dat de algemene
samenhang tussen kantoorgrootte en de hoogte van het inkomen ook nog beïn-
vloed wordt door de plaats van vestiging. In de grote en middelgrote arrondis-
sementen blijft het verband bestaan, in de kleine arrondissementen verdwijnt het.
Hiermee kan in eerste instantie volstaan worden wat betreft de gegevens over het
inkomen. Op de relatie met de praktijk - wat omvang en samenstelling betreft -
wordt nog nader ingegaan in de volgende paragrafen.

5.3 Praktijkgegevens

5.3.1 De praktijkgrootte
Twee methoden dienen zich aan wanneer men de omvang van een advocatenprak-
tijk wil meten: enerzijds het vaststellen van het aantal zaken dat een advocaat bin-
nen een te omschrijven tijdseenheid afgehandeld heeft, anderzijds het tellen van
het aantal zaken dat op een bepaald tijdtip in behandeling is. Aan beide werkwijzen
kleven bezwaren die moeilijk tegen elkaar af te wegen zijn6). De doorslaggevende
argumenten ten gunste van de laatste methode waren dat deze voor de advocaat

6) Vraagt men naar het aantal afgehandelde zaken binnen een tijdsbestek dan spelen factoren als indi-
vidueel werktempo, de organisatie op het kantoor en de snelheid waarmee verschillende (gerechtelijke)
instanties opereren een rol. Een zaak waarmee men rekening moet houden is ook de lengte van de te
gebruiken tijdseenheid hoe korter hoe meer onbetrouwbaar, hoe langer hoe meer werk voor de respondent.
Een probleem met betrekking tot het vragen naar het aantal in behandeling zijnde zaken vormt de mogelijk-
heid van fluctuatie door 'seizoen'-invloeden. Onoplosbaar bij beide methoden is de vraag: wat onder 'afge-
handeld' respectievelijk nog 'in behandeling zijn' moet worden verstaan, terwijl evenmin evident is wat nu
een 'zaak' is. Uit de gesprekken hierover met de begeleidingscommissie is duidelijk geworden dat een toe-
lichting bij de vraag is de vorm van een nadere omschrijving van de begrippen, de problemen slechts zou
doen toenemen. Omdat er bij ieder lid van de commissie - wellicht vreemd genoeg - een haast 'intuïtief
begrip' aanwezig was omtrent wat bedoeld werd, is uiteindelijk de vraag zonder nadere toelichting gesteld.
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het meest eenvoudige was én dat deze vraagstelling in grote lijn aansluit bij die in
de eerder gehouden stagiaire-enquêtes7). Zoals uit de vraag al blijkt gaat het ook
hier om een globale indruk. Om het relatieve karakter van het onderscheid tot uit-
drukking te laten komen is de responsgroep geordend naar absolute praktijkom-
vang in drie categorieën verdeelday. De onderste 33 113% van de advocaten heb-
ben dan per definitie een verhoudingsgewijs gesproken kleine praktijk, hetgeen
neerkomt op niet meer dan 80 zaken in behandeling hebben. De bovenste cate-
gorie heeft een grote praktijk, d.w.z. 141 of meer zaken in de kast.

Alvorens de resultaten van de analyse te geven, wordt hier eerst op schemati-
sche wijze van enkele categorieën advocaten de gemiddelde praktijkgrootte weer-
gegevens).

Figuur 5.2. Gemiddelde praktijkgrootte van stagiaires, medewerkers en partners

Gemiddelde advocaat

134

(N =1162)

Stagiaires Seniores

94 153

(N= 370) (N=792)

1 e jaar 65 (N = 124)

2e jaar 102 (N = 122) Medewerkers Partners

130 159
3e jaar 114 (N = 124) (N = 237) (N = 603)

Uit de analyse blijkt dat verschillende factoren de omvang van de praktijk beïnvloe-
den. Vooreerst moet gewezen worden op het aantal uren dat men in de advocatuur
werkzaam is. Zoals tabel V.2 weergeeft bestaat er een sterke samenhang. Van
degenen die part-time werken (30 uur of minder) heeft 75% een kleine praktijk,
slechts 6% heeft een grote praktijk. Met de toename van het aantal uren stijgt het
percentage advocaten met een grote praktijk. Het verschil in praktijkgrootte tussen
gehuwde mannen en vrouwen wordt hierdoor veroorzaakt (vgl. V.3).

Een tweede factor van belang in deze is de mate van ervaring in de advocatuur.
Naarmate men langer in de advocatuur werkzaam is wordt de praktijkomvang gro-
ter (tabel V.4a). Het ligt niet voor de hand dat het hier een strikt rechtlijnige samen-
hang betreft. Zeker bij het begin van de loopbaan zal dit wel het geval zijn, maar
met het klimmen der jaren bereikt men een moment waarop de praktijk zich stabili-
seert en vervolgens in omvang zal afnemen. Vandaar dat de samenhang tussen

7) Een verschil met de voorgaande (stagiaire) enquêtes is dat nu expliciet gevraagd is om een schatting te
geven, waarbij in de toelichting werd opgemerkt dat dit - hoewel wellicht wat onbevredigend voor de
respondent - voor ons doel voldoende zinvol was. Uit de antwoorden bleek het overigens dat de meesten
geteld hadden (én zeer velen zich bij het totaal zelfs verteld!).

8) Van 64 advocaten bestaat geen informatie omtrent hun praktijk. Derhalve resteert een responsgroep
van 1162 personen. De analyse waarvan in het navolgende verslag wordt gedaan hebben allen betrekking
op deze responsgroep.

9) Omdat er opgave gedaan werd van zeer grote praktijken - van meer dan 200 zaken - is nagegaan of er
enige sytematiek was te bespeuren bijv. dat men de praktijk van het hele - grote - kantoor had opgegeven
terwijl om een schatting van de eigen praktijk gevraagd was. Van zo'n systematische vertekening bleek
geen sprake.
Gegeven de scheefheid van de verdeling, waarvoor het rekenkundig gemiddelde nogal gevoelig is, vormt
de mediane-waarde (103) hier strikt genomen een betere benadering van de doorsnee praktijkgrootte. Dat
hier toch het rekenkundig gemiddelde wordt gebruikt is gedaan terwille van de vergelijkbaarheid van dit
materiaal met de stagiaire-enquêtes.
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ervaring en praktijkgrootte voor de stagiaires sterker is dan voor de totale balie (vgl.
tabel V.4b). Zoals uit inspectie van die tabel en ook uit figuur 5.2. blijkt, vormt het
eerste jaar een aanloopperiode; in het tweede jaar neemt de praktijkomvang aan-
zienlijk toe10).

Tenslotte is nagegaan of de grootte van het kantoor waarop men werkzaam is
van invloed is op de omvang van de eigen praktijk. Dat blijkt over het algemeen niet
het geval. Het enige wat hierbij opgetekend dient te worden is dat de alleen-wer-
kende advocaat in het algemeen een kleinere praktijk heeft dan de in een werkver-
band opererende confrère. De bij Schuyt aangetroffen aanwijzing dat er bij de sta-
giaires wel sprake zou kunnen zijn van een dergelijke samenhang (Schuyt, 1974:
478) wordt in dit onderzoek niet bevestigd.

Zijn in het bovenstaande factoren aan de orde gekomen waarvan men mag aan-
nemen dat ze de praktijkomvang beisvloeden, de vraag is of de grootte van de prak-
tijk een factor is die invloed uitoefent op de praktijkuitoefening. In de voorgaande
paragraaf is het inkomen uit de advocatuur als eerste aspect behandeld. De vraag
naar de relatie tussen praktijkomvang en de hoogte van het inkomen ligt derhalve
voor de hand. Afgaande op onderzoek in de Verenigde Staten zou men veronder-
stellen dat de advocaten op de grotere kantoren een wat kleinere praktijk hebben
en een hoger inkomen dan de eenpitters of de advocaat op het kleine kantoor.

Bleek de kantoorgrootte in de Nederlandse situatie niet van eenzelfde belang als
in Amerika, ook de samenhang tussen praktijkgrootte en inkomen ligt hier
anders' l). In de enquête geldt dat het inkomen stijgt met de omvang van de prak-
tijk, hetgeen tabel 5.2. weergeeft.

Tabel 5.2. Samenhang van praktijkgrootte van advocaat en hoogte van inkomen uit advocatuur
(bruto jaarinkomen 1978)

Inkomen klein
Praktijkgrootte:
midden groot totaal

-25.000 per jaar 68 65.4 24 23.1 12 11.5 104 100
25.000-50.000 121 33.7 144 40.1 94 26.2 359 100
50.000-100.000 35 14.4 101 41.6 107 44.- 243 100
>100.000 per jaar 27 16.3 46 27.7 93 56.- 166 100

251 28.8 315 36.1 306 35.1 872 100

tau = .31 s.

5.3.2 Samenstelling van de praktijk
Met behulp van tweeërlei soort gegevens uit de enquête kan inzicht in de samen-
stelling van de praktijk van de advocaat worden verkregen. Allereerst de informatie
met betrekking tot de mate waarin advocaten zich bezighouden met de van over-
heidswege gefinancierde rechtshulpverlening (de toevoegingen) vervolgens met
behulp van gegevens omtrent de rechtsterreinen waarop iemand zich voornamelijk
beweegt. Deze twee aspecten staan niet geheel los van elkaar. Uit 'De weg naar
het Recht' (Schuyt, Groenendijk en Sloot, 1976: m.n. hoofdstuk 6) en uit de als aan-
vulling daarop geschreven studie 'De Rechtshulpverleners' (Van Manen, 1978:
m.n. hoofdstuk 2) blijkt dat de advocaat voor de verschillende sociaal-economische
categorieën waarin men de bevolking kan verdelen op grond van het criterium of
men al of niet in aanmerking komt voor gratis rechtshulp, een duidelijk verschil-

10) De bij de stagiaires aangetroffen samenhang tussen praktijkgrootte en ervaring is in overeenstem-
ming met resultaten uit eerdere enquétes (zie tabel V.5).

11) Een factor die in deze van betekenis kan zijn - en die in theorie zelfs het hier aangetroffen verband
zou kunnen verminderen of teniet doen - is de omloopsnelheid van zaken. Advocaten met eenzelfde prak-
tijkgrootte op een bepaald tijdstip, kunnen verschillen in dit opzicht. De een heeft allemaal zaken die in een
kort tijdsbestek afgehandeld worden, de ander heeft zeer langdurige zaken. In het geplande vervolgonder-
zoek was deze factor in het onderzoekdesign opgenomen; nu dit niet zal plaatsvinden is het goed hiervan
expliciet melding te maken met het oog op later eventueel te verrichten onderzoek.
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lende rol vervult. In de woorden van de laatste auteur: de kans op bepaalde juri-
dische problemen is voor de verschillende categorieën ongelijk en ook de kans om
daarvoor hulp van de advocaat te krijgen (Van Manen, 1978: 22). Dat betekent dat
de toevoegingspraktijk van de advocaat er qua rechtsterrein en qua cliënt anders
uitziet dan de 'betalende' praktijk (vgl. Schuyt e.a., 1976: 175; Van Manen, 1978:
28). Nu betrof het hier onderzoek onder de individuele rechtshulpzoekenden en op
basis daarvan kan men niets zeggen over de feitelijke differentiatie binnen de advo-
catenpraktijk en de eventuele specialisatie binnen de advocatuur. Dit laatste kan
wel met behulp van het in dit onderzoek vergaarde materiaal.

Tegen de achtergrond van bovenstaande rijzen dus twee vragen. Primo: welke
advocaten hebben een grote en welke een kleine toevoegingenpraktijk en welke
factoren zijn daarvoor van belang? Secundo: welke advocaten begeven zich in hun
praktijk voornamelijk op welke terreinen en welke factoren hangen met een der-
gelijk praktijkbeeld samen?

5.3.2.1 Deelname aan de gefinancierde rechtshulp
De vraag wie nu de toevoegingen behandelen is al enkele malen gesteld en met
behulp van een paar gegevens welke tot nu toe voorhanden zijn ook in grote trek-
ken te beantwoorden. Zo is bekend dat in 1970 ongeveer 10% der ingeschreven
advocaten niet voor het behandelen van toevoegingen in aanmerking wilde komen
(Boekman, 1972: 47). Men mag aannemen dat dit voornamelijk seniores zijn, want
uit de stagiaire-enquêtes is ook duidelijk vast komen te staan dat de toevoegingen
een substantieel deel van de praktijk van de beginnende advocaat vormt. Aan de
hand van deze stagiaire-enquêtes en informatie uit het rapport van Moret en Limp-
berg over de gemiddelde hoeveelheid tijd besteed aan toegevoegde zaken (Moret
en Limpberg, 1974) berekende Brouwer onlangs dat de stagiaires in 1972 twee en
half maal zoveel toegevoegde zaken deden dan de medewerkers en maten
(Brouwer, 1980: 21).

Het moet hoogst waarschijnlijk geweten worden aan het feit dat hij met gemiddel-
den van categorieën moest werken dat de verschillen die hij vond veel groter zijn
dan die welke in de enquête blijken te bestaan. Onderstaande figuur geeft het
gemiddeld aantal toevoegingen weer voor seniores en stagiaires, de laatste uitges-
plitst naar het jaar van hun stage.

Figuur 5.3. Gemiddeld aantal toevoegingen in behandeling bij seniores en stagiaires.

Gemiddelde advocaat

53
(N = 1150)

Stagiaires Seniores

57 51
(N = 366) (N = 784)

te jaar 43 (N=121)

2e jaar 62 (N = 122)

3e jaar 67 (N = 123)

Medewerkers Partners

54 49
(N = 145) (N = 603)

Het antwoord dat de enquête verschaft op de vraag wie er toevoegingen behandelt
en wie niet, is in overeenstemming met de geldende veronderstellingen. Van dege-
nen waarvan informatie in dit opzicht bekend is (N = 1150) blijkt 5% geen enkele
toevoeging thans onder handen te hebben. Voor de stagiaires is dit percentage
beduidend lager: 1%, zowel bij de vrouwelijke als bij de mannelijke stagiaires.
Hoger dan het gemiddelde percentage is het percentage bij de seniores: 7%Jo, waar-
bij een verschil tussen mannen en vrouwen zichtbaar wordt. Van de mannelijke
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seniores behandelt 8%, van de vrouwelijke seniores 2% geen toevoegingen.
Tevens blijkt dat slechts 1% van de totale balie alleen strafrechtelijke toevoegingen
behandelt, terwijl daarentegen 28% alleen civielrechtelijke toevoegingen doet. Dit
alles staat weergegeven in tabel V.6.

Een scherper beeld van de verschillen tussen de advocaten verkrijgt men wan-
neer, op analoge wijze als bij de classificatie van de praktijkomvang, de respons-
groep zodanig wordt ingedeeld dat zowel op basis van het aantal civiele- als op
basis van het aantal straftoevoegingen vastgesteld kan worden of een advocaat
een grote, gemiddelde of kleine praktijk heeft op elk deelterrein. Dan blijkt - vgl.
tabel 5.3 - dat het significante verschil tussen seniores en stagiaires met betrekking
tot het totaal aantal toevoegingen dat men behandelt, veroorzaakt wordt door het
verschil in het aantal straftoevoegingen. Daarvan doen de stagiaires er veel meer
dan de seniores. Straftoevoegingen zijn kennelijk zaken die voornamelijk door jong

ervaren advocaten gedaan (kunnen) worden.

Tabel 5.3. De omvang van de toevoegingenpraktijk van stagiaires (N = 366) en seniores (N = 784),
weergegeven in percentages.

toevoegingenpraktijk
totaal

toevoegingen
straf-

toevoegingen
civiele

toevoegingen

senior stagiaire senior stagiaire senior stagiaire

klein 36.4 23.0 40.6 16.1 39.9 29.8
middel 34.2 41.0 32.0 43.7 29.5 33.1
groot 29.5 36.1 27.4 40.2 30.6 37.2

totaal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

*tau = .20 s. "tau = .20 s. "'tau = .08 s.

Geen, althans een vrij zwak verband bestaat er tussen de mate van ervaring en het
aatal civiele toevoegingen dat men behandelt. De oorzaak van het verdwijnen van
het oorspronkelijke verband moet gezocht worden in de invloed die een ander ken-
merk hier uitoefent: de sexe van de advocaat. Bij de aanvang van de loopbaan
speelt dit kenmerk nog een belangrijke rol wat betreft de differentiatie in het werk.

Naarmate men meer langer in de advocatuur werkzaam is wordt dit anders. De
mannen krijgen gaandeweg minder aandacht voor toevoegingen, de vrouwen niet.
Weliswaar neemt ook bij de vrouwen - net als bij de mannen 1 de aandacht voor
straftoevoegingen af, maar dat wordt gecompenseerd door de civiele toevoegingen
(vgl. tabel 5.4). Het vermoeden dat dit met name familierechtzaken zijn zal later
bevestigd worden.

Tabel 5.4. Het gemiddelde aantal toevoegingen voor zowel mannen als vrouwen, uitgesplitst naar
ervaring.

Ervaring totaal toevoegingen straftoevoegingen civiele toevoegingen

man vrouw man vrouw man vrouw

Dijaar 59 3 7 5 52 48
4-10 jaar 63 68 8 6 55 62
>10jaar 35 48 3 2 33 45

Hoe laat zich dit alles interpreteren? Men zou kunnen veronderstellen - zoals ook
Bakker van der A. (1970) en Schuyt (1974) deden - dat toevoegingen financieel
gesproken oninteressante zaken zijn. Gegeven het carrièrepatroon van de mannen
is het waarschijnlijk niet erg gewaagd te veronderstellen dat voor hen - en met
name voor de meer ervarenen onder hen - de toevoegingszaak in het algemeen
minder aantrekkelijk is dan voor de vergelijkbare vrouwen. De bevinding dat de
jongeren meer toevoegingen doen dan de ouderen en de oudere mannen minder
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dan de oudere vrouwen zijn hiermee in overeenstemming. Men kan deze gedach-
tengang verder doorzetten wanneer 'men zich realiseert dat het bij toevoegingen
gaat om - in honoreringstermen - zaakbeloningen. Zoals Van Manen terecht stelt,
volgt hieruit dat voor kantoren met hoge kosten per declarabel uur toevoegingen
economisch minder aantrekkelijk zijn dan voor kantoren met lagere uurkosten (Van
Manen, 1978: 205).

In het onderzoek van Moret en Limpberg valt een bevestiging te lezen van de ver-
onderstelling dat kleinere kantoren lagere uurkosten hebben (Moret en Limpberg,
1972: bijlage 11)12). Uit de enquête blijkt er inderdaad een samenhang tussen de
kantoorgrootte en het totaal aantal toevoegingen dat de personen doen. Op de gro-
tere kantoren (d.w.z. 4 seniores en meer) doet men er minder dan op de kleinere.
Daarbij valt op dat het met name de advocaten zijn werkzaam op kantoren met 2 tot
3 seniores die veel toevoegingen voor hun rekening nemen. Dit bovengenoemde
verband tussen kantoorgrootte en hoeveelheid toevoegingen geldt sterker voor de
civiele dan de strafrechttoevoegingen. Kapitaliseert men de ervaring in de zin dat
de uurkosten van een partner hoger liggen dan die van een medewerker respectie-
velijk een stagiaire dan mag men - langs dezelfde lijn doordenkend - verwachten
dat binnen de kantoren ook steeds een duidelijke differentiatie in aandacht voor de
toevoegingen bij de verschillende advocaten waarneembaar is. Deze aandacht kan
tot uitdrukking gebracht worden in zogenaamde aandachtspercentages welke de
verhouding van het totaal aantal toevoegingen op het totaal aantal in behandeling
hebbende zaken weergeeft13). In figuur 5.4 ziet men dat de veronderstelling beves-
tigd wordt.

12) Moret en Limpberg nemen bij de berekening van de gemiddelde kantoorkosten per uur ook die welke
voortvloeien uit de salarissen van de advocaten mee (exclusief de stagiaires en degenen die in dienstver-
band werken). Die kosten heb ik weggelaten om aldus een beter beeld te krijgen van de zuivere kantoor-
kosten. Immers bij opname ervan dreigt bij het relateren van deze kosten aan de hoeveelheid toevoegingen
(gedaan door personen werkzaam op een kantoor van een bepaalde omvang) een cirkelredenering omdat
men op de grotere kantoren meer verdient. Overigens, bij de 'opschoning' van de door Moret en Limpberg
gegeven gemiddelde kosten voor 1973 blijkt wel dat het oorspronkelijke verschil tussen kleine en grotere
kantoren vermindert. Voor de kantoren van 2 t/m 5 advocaten bedraagt de door mij berekende kostenlast
per uur 26,20 voor het grotere kantoor 28,83.

13) In de enquête is ook gevraagd aan de advocaten om zelf in procenten aan te geven hoeveel tijd de
behandeling van de toevoegingen in beslag nam van de totale tijd besteed aan de advocatuur. Nagegaan is
of de twee percentages, waarvan het eerste een momentaan beeld en het tweede een meer longitudinaal
beeld verschaft, van elkaar afweken. Dat bleek nauwelijks het geval. (De Pearson-productmoment correla-
tie - vgl. 11.4 - bedraagt .87 en de kans dat dit op toeval berust is klein. p<.001 (N = 1129).) Dit is een dui-
delijke aanwijzing dat de indruk die men op grond van dit materiaal verkregen heeft niet slechts geldig is
voor het moment van onderzoek.
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Figuur 5.4. Aandachtspercentages met betrekking tot de toevoegingen voor stagiaires, medewer-
kers en partners, uitgesplitst naar de omvang van het kantoor waarop men werkzaam is.

66%

53%
50%

67%

58%
60%

47%
45% 46% stagiaires11 \

25% medewerkers

11%
partners

J 1 I t I
1 2 3 4 9 10 en meer kantooromvang

Voor elk kantoor, uitgezonderd het kleinste, geldt dezelfde 'aandachtsstratificatie'
de minder ervaren advocaten besteden meer van hun tijd aan toevoegingen dan de
meer ervaren advocaten.

De laatste stap die men op deze argumentatieweg nog kan zetten is het maken
van een veronderstelling omtrent het verschil in commercieel opzicht tussen straf-
en civiele toevoegingen. Ook hiervoor kan men bij Van Manen weer een handvat
vinden. Hij berekende dat anno 1977 (na een correctie van de verhoudingen via het
KB van 11 oktober 1976) de straftoevoegingen een advocaat gemiddeld 75,- per
uur aan rendement opleverde en een civiele toevoeging tussen de 40,- en 56,-
(Van Manen, 1978: 204).

Aangenomen dat anno 1979 deze verhouding niet drastisch gewijzigd is, kan
men de bovengenoemde verwachtingen herformuleren in termen van aandacht
voor civiele-versus straftoevoegingen. Opvallend is dat veel van de bevindingen nu
niet meer overeenstemmen met de verwachtingen 14). De jongeren doen niet méér
civiele zaken dan de ouderen, de stagiaires beginnen ook niet met civiele toevoe-
gingen. De samenhang tussen kantoorgrootte en het aantal toevoegingen dat men
doet is bij de straftoevoegingen iets zwakker dan die bij de civiele. Alleen de samen-
hang tussen ervaring en de hoeveelheid toevoegingen is - bij constant houden
van de kantoorgrootte - bij de straftoevoegingen sterker dan bij de civiele. Hier
moet men echter bedenken dat het feit dat met name vrouwen, ongeacht hun erva-
ring, juist veel civiele toevoegingen voor hun rekening nemen verstorend werkt.

14) Ook Brouwer moet constateren dat hij er niet in slaagt aanwijzingen te vinden voor de stelling dat het
rendement een factor van betekenis vormt bij het al dan niet doorschuiven van toevoegingen aan stagiaires.
Wél moet men zich bij het lezen van dit artikel realiseren dat hij de situatie van 1973 beschrijft; een periode
waarin het rendement voor de civiele zaken hoger lag dan de strafzaken.
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De conclusie uit het bovenstaande kan luiden dat er, volgens verwachting, binnen
de toevoegingspraktijk duidelijke verschillen tussen de advocaten te constateren
zijn inzake hun deelname daaraan. Vanuit economisch gezichtspunt laten de ver-
schillen zich voor een belangrijk deel interpreteren, maar het zou onjuist zijn te
beweren dat dit het enig perspectief zou zijn. Niet strikt economische factoren spe-
len in deze ook een rol. Men kan denken aan de moeilijkheidsgraad van de zaak, en
in samenhang daarmee aan de mate van ervaring van de advocaat. Uitgaande van
de resultaten van de enquête zou men dan moeten aannemen dat toevoegingen
over het algemeen tot de minder moeilijke zaken gerekend dienen te worden. Met
betrekking tot het onderscheid tussen civielrechtelijke en strafrechtelijke toevoegin-
gen zou het dan tevens kunnen zijn dat de laatste eenvoudiger zijn dan de eerste óf
als dat niet het geval is, dat de advocaten over het algemeen zich op een eenvou-
diger wijze van de laatste afmaken dan van de eerste. Andere factoren waaraan
men kan denken in deze is de belangstelling van de advocaat. Zo kan men indach-
tig de huidige maatschappelijke sexe-rolverdeling, aannemen dat veel vrouwen
meer belangstelling hebben voor familierechtzaken dan mannen. Het blijft hoe dan
ook niet meer dan veronderstellen, nader onderzoek zou meer licht op de zaak kun-
nen werpen.

5.3.2.2 Aandachtsspreiding over de rechtsterreinen
`Terug naar de advocaat-generalist?' zo luidde de kop van een van de laatstelijk in
het Advocatenblad verschenen bijdragen in wat men kan aanduiden als het 'spe-
cialisatie-debat'15). Dat debat is geopend door de aanbeveling gedaan door Van
Braam en Surie in hun verslag 'Toestand en toekomst van de Nederlandse Balie'
(Van Braam & Surie, 1972: 45 e.v.). Kort gezegd kwam hun visie hierop neer: de
advocaat is een gespecialiseerd deskundige. Sindsdien is het onderwerp ook al
werd er soms lange tijd niet expressis verbis over gesproken - niet meer van tafel
geweest bij de balie. Kernvragen zijn: wat is een specialisme, aan welke voorwaar-
de(n) moet een advocaat voldoen om zich als zodanig te mogen aandienen, op
welke wijze mag aan een dergelijk specialisme kenbaarheid gegeven worden en
dient specialisatie al of niet gepaard te gaan met exclusiviteit16)?

Aan dit debat kan hier een relevante bijdrage geleverd worden door het stellen en
beantwoorden van de vraag of er in dit onderzoek aanwijzingen te vinden zijn voor
het bestaan van specialisatie binnen de balie en zo ja, in welke mate, op welke
rechtsterreinen dit het geval is en in welke mate persoons- enlof situatiekenmerken
in deze van belang zijn. Aldus kan op empirische wijze de waarde van praktijkgelui-
den op hun geldigheid getoetst worden.

Zoals blijkt uit het enquêteformulier - vgl. 11.2 ad 17 en 18 - is de advocaat
gevraagd om in eigen bewoordingen die terreinen van het recht aan te geven waar-
op de eigen praktijk zich voornamelijk afspeelt. Het vragenformulier bood elke
respondent de gelegenheid maximaal zeven afzonderlijke terreinen te omschrijven,
terwijl 'overigen' als achtste categorie genoteerd stond. In combinatie met de vraag
naar opgave van het aantal zaken dat men op eik gespecificeerd gebied in behan-
deling had, kon de praktijkopbouw van elke advocaat worden vastgesteld.

15) Het betreft een reactie van de Jonge Balie te Amsterdm op het rapport 'De opleiding van de advo-
caat', in 1977 uitgebracht door de Commissie Prestagiaire Opleiding (Commissie de Brauw). In dat rapport
probeert de commissie o.a. vast te stellen over welke kennis en vaardigheden de advocaat na voltooiing van
zijn beroepsopleiding dient te beschikken. De kritiek van de zijde der Jonge Balie luidt: dé advocaat bestaat
niet meer! (Adv. bi., 1979: 65 e.v.) Voor kritiek met dezelfde strekking zie ook Van Manen 'Haalt de stagiaire
het?' in: 'Opleiding baart Kunst', congresbundel n.a.v. het Congres der Landelijke Jonge Balie in 1979.

16) Voor een overzicht van de meningsvorming in deze wordt verwezen naar het rapport van de werk-
groep 'Specialisatie' (ingesteld in november 1977) die het experiment voorbereidde. Dit rapport is kort
weergegeven en besproken door Mr. I.H. Wildeboer in drie achtereenvolgende bijdragen in het Advocaten-
blad (Adv.bl. 1979, nrs. 6, 7, 8). In deze context is ook relevant Van Manen, 1978: 178 e.v. Voortbordurend
op de ervaring die opgedaan is met de zogenaamde (negatieve) voorkeurslijsten die door verschillende
bureau's voor Rechtshulp zijn ontwikkeld in de loop der tijd, is onlangs door de Algemene Raad een lan-
delijk experiment gestart. Voor een beschrijving van het bedoelde experiment leze men Adv.bl. 1980: 298-
299.
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Zonder dat men beschikt over een precieze omschrijving van het begrip 'specia-
lisatie' mag men stellen dat een noodzakelijke voorwaarde daartoe is het concen-
treren van de aandacht.17) Langs twee verschillende wegen kan men met behulp
van de hier verzamelde gegevens aandachtsconcentratie op het spoor komen.

De eerste mogelijkheid bestaat eruit na te gaan hoe het zit met de verdeling van
het aantal terreinen waarop een advocaat zich zegt te bewegen. De veronderstel-
ling hierbij luidt dat naarmate men zich op minder terreinen begeeft de kans op spe-
cialisatie groter is dan in de tegenovergestelde situatie het geval is. Uit de enquête
bleek dat de moduswaarde (vgl. 11.4) 6 terreinen bedraagt en het gemiddelde aantal
terreinen op 5 uitkomt. Nu kan een score van niet meer dan 2 terreinen als een zeer
lage score en dus als een indicatie voor het specialist zijn worden opgevat. Vol-
gens deze operationalisering blijkt 13% (N =148) als specialist te kunnen worden
beschouwd. Ter beoordeling of dit nu veel of weinig genoemd moet worden, kan
een beroep op de waarschijnlijkheidsleer gedaan worden. Wanneer de scores met
betrekking tot het door de advocaten genoemde aantal rechtsterreinen volgens toe-
val gespreid zouden zijn, zou een zogenaamde normale verdeling verwacht kunnen
worden (vgl. 11.4). Met behulp van dit model kan worden berekend hoeveel specia-
listen er in dat geval verwacht zouden mogen worden het antwoord luidt dat dit 7%
is. In werkelijkheid treft men er dus bijna twee maal zo veel aan. Wanneer men
tevens kijkt naar het andere uiteinde van de verdeling en let op het aantal advo-
caten dat 7 of meer terreinen opgeeft en derhalve beschouwd kunnen worden als
de generalisten bij uitstek, dan blijkt 23% als zodanig gekwalificeerd te kunnen wor-
den terwijl men, statistisch gesproken, normaliter 14% zou mogen verwachten. Dit
leidt tot de conclusie dat er van een zekere specialisatiegraad binnen de balie kan
worden gesproken maar dat deze niet erg hoog genoemd kan worden. Immers er
zijn zowel méér 'specialisten' als 'generalisten' in de huidige balie.

Naast het aantal terreinen kan ook - en dit is de tweede weg - gebruik gemaakt
worden van de inhoud van die terreinen. Daartoe zijn alle door de advocaten gege-
ven omschrijvingen geïnventariseerd. Vervolgens zijn verschillende classificatie-
systemen gemaakt waarbij, uitgaande van de meest gedetailleerde indeling in
rechtsterreinen toegewerkt is naar een steeds minder wordend aantal terreinen
door oorspronkelijk onderscheiden terreinen bij elkaar te voegen.18) Met de meest
gecomprimeerde classificatie is de analyse van het materiaal aangevat. Alvorens
daarvan verslag te doen wordt in tabel 5.5. een overzicht gegeven van deze uit 10
benoembare rechtsterreinen bestaande classificatie met daarbij voor elk terrein
vermeld het aantal advocaten dat één of meer zaken op genoemd terrein op het
moment van onderzoek in behandeling had19) en het totaal aantal per terrein geïn-
ventariseerde zaken.

17) Die notie wordt treffend onder woorden gebracht door (de oud-advocaat) C.J.H. Brunner: 'Specialisa-
ties zijn eigenlijk dingen die vanzelf groeien. je krijgt met een veelheid van zaken te maken die op zo'n kan-
toor behandeld worden. En het ene vind je aardiger dan het ander. Wat je aardig vindt, daar ga je ook meer
aan doen. Daar leer je 'ns wat meer over, zodat je al gauw de reputatie hebt dat je daar wat vanaf weet'.
(Adv.bl..1979: 348). (Cursiv. van mij ak).

18) Allereerst is een inventarisatie gemaakt van alle omschrijvingen die voorkwamen op 400 willekeurig
getrokken formulieren. Op basis daarvan is een codeerschema opgesteld. Het resultaat bleek een classifi-
catie met 73 rubrieken. Daar deze te omvangrijk was voor zinvolle analyse is met behulp van de advocaat-
leden uit de Begeleidingscommissie een gereduceerde indeling in rechtsfamilies gemaakt. Deze indeling is
weergegeven in de frequenties (vgl. 11.2 ad 18). Door de onderzoeker is vervolgens de in de tekst weergege-
ven classificatie gemaakt. Zoals gezegd, met deze vooraf gemaakte indeling is de analyse begonnen. In de
analyse is op een bepaald moment ook weer gebruik gemaakt van de meer verfijnde classificatie. Dit werd
gedaan om na te gaan of het beeld op basis van de 10-deling geen kunstmatig verkregen vertekeningen
opleverde. Uiteindelijk bleek het mogelijk om met een in veel sterkere mate gereduceerde classificatie te
werken. Maar, anders dan de beide voorgaande, is die classificatie een resultaat van de analyse en niet een
uitgangspunt.

19) Omdat voor elke advocaat geldt dat hijlzij zaken als 'overigen' heeft omschreven die hier benoemd
zijn in een van de 10 rechtsterreinen vormt het percentage advocaten op elk terrein een minimum percen-
tage.
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Tabel 5.5. Aantal advocaten dat werkzaam is op onderscheiden rechtsgebieden en het totaal aantal
per rechtsgebied geïnventariseerde zaken.

aantal advocaten aantal zaken
rechtsterrein (N= 1162) (N= 155448)

abs. % abs. %

Personen- en familierecht 943 81.2 33337 21.4
Strafrecht 587 50.5 6985 4.5
Administratief- en belastingrecht 417 35.9 8383 5.4
Arbeidsrecht 647 55.6 8924 5.7
Huurrecht 440 37.8 5545 3.6
Verbintenissenrecht 420 36.1 12682 8.2
Sociale Verzekeringsrecht 362 31.1 4989 3.2
Handel-, ondernemings- en bedrijfsrecht 457 39.2 15700 10.1
Onroerend goed 106 9.2 1655 1.1
Incasso 261 22.4 10759 6.9

Algemeen20) 148 12.7 11485 7.4

Niet te benoemen 895 77.- 35004 22.3

Deze kolom telt niet tot 100% op omdat een advocaat op meerdere terreinen een score kan hebben.

Uit deze tabel blijkt dat de omvang van de verschillende rechtsterreinen - uitge-
drukt in het percentage dat het aantal zaken op het betreffende terrein uitmaakt van
het totaal aantal geïnventariseerde zaken - zeer sterk uiteenloopt. Afgezien van het
grote terrein der onbenoembare zaken (bijna een kwart van het totale werkveld),
vormt het terrein van het Personen- en familierecht verreweg het grootste werkter-
rein. Half zoveel werk biedt het terrein van het Handels-, Ondernemings- en
Bedrijfsrecht. Terreinen die bijzonder weinig werk voor de balie omvatten zijn
Onroerend Goed en de gebieden van het Sociale verzekeringsrecht en het Huur-
recht. Beziet men de bezettingsgraad van de verschillende terreinen - uitgedrukt in
het percentage dat het aantal op dat terrein werkzame advocaten uitmaakt van het
totaal aantal advocaten - dan ziet men ook daar duidelijke verschillen. Een bijzon-
der groot deel van de balie doet Personen- en familierechtzaken (81 %) en Arbeids-
recht en Strafrecht wordt door ongeveer de helft van de balie gedaan (respectie-
velijk 57% en 51 %). Een naar verhouding gering aantal advocaten doet Incassoza-
ken (22%) en een zeer klein aantal heeft Onroerend Goed in de praktijk zitten (9%).
Nu levert het criterium wél of géén zaken op een bepaald rechtsterrein een weinig
gedifferentieerd beeld op waar het gaat om aandachtsconcentratie. Advocaten met
zaken op een bepaald rechtsterrein zullen immers van elkaar verschillen met
betrekking tot de mate van aandacht die zij aan dat rechtsterrein besteden. Die
aandacht kan tot uitdrukking gebracht in aandachtspercentages die het aantal
zaken van een advocaat per afzonderlijk terrein in relatie tot de totale praktijk-
omvang aangeven. Deze percentages, voortaan aandachtsscores genoemd, geven
derhalve aan in welke mate een advocaat aandacht besteedt aan de onderscheiden
terreinen.

Met behulp van de verdelingen van aandachtsscores over de afzonderlijke terrei-
nen kan men op verschillende manieren trachten het begrip 'specialisatie' te ope-
rationaliseren. Men kan bijvoorbeeld uitgaan van de gemiddelde aandachtsscore
per terrein en allen die daarboven scoren als specialist aanduiden. Men kan ook
groepen met een - aan de hand van een tevoren bepaald criterium - relatief hoge
aandachtsscore per terrein-afzonderen en deze specialisten noemen. Men kan
zoals hier gedaan zal worden - ook een combinatie van criteria hanteren bij het

20) In het vervolg worden de niet-rechtsterreinen 'Algemeen' en 'Niet te benoemen' buiten beschouwing

gelaten omdat ze oninterpretabel zijn. Wat laatste terrein betreft een terrein dat liefst 22% van alle zaken
omvat moet worden opgemerkt dat dit een onvermijdelijk gevolg is van de 'open-vraag'-stelling. Omdat

elke advocaat zelf mocht aangeven op welke terreinen hij/zij zich voornamelijk begeeft, blijven er voor elke
advocaat verschillende terreinen onbenoemd waarvan de zaken onder 'overigen' gerubriceerd werden.

Ten aanzien van het eerste terrein geldt eveneens dat men in geen enkel opzicht weet wat onder dit pre-

dicaat schuilgaat. Als anecdote wordt hier vermeld het door Wiertsema en van Bastelaar gerapporteerde
gegeven dat in een interview een van de stagiaires de eigen praktijk als 'algemeen' omschreef terwijl deze

feitelijk uit 60% familiezaken bestond (Wiertsema en Van Bastelaar, 1979: 112).
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opsporen van de specialisatiegraad en de specialisten. Voorgesteld wordt hier om
per advocaat dát terrein ais specialisatie aan te duiden waaraan hij/zij de meeste
aandacht besteedt, waarbij de mate van aandacht hoger moet zijn dan de gemid-
delde aandacht die dat terrein krijgt bij alle advocaten die het betreffende terrein als
hoogste aandachtsterrein hebben. In tabel 5.6. staat het aantal specialisten per
rechtsterrein weergegeven en tevens is hun gemiddelde aandachtsscore voor de
specialisatie vermeld. Ter vergelijking staan daarbij ook de aantallen advocaten die
de betreffende rechtsterreinen ais hoogste aandachtsgebied hebben inclusief hun
gemiddelde aandacht.

In totaal blijken 334 advocaten als specialist op een van de onderscheiden recht-
sterreinen te kunnen worden aangemerkt nagenoeg de helft (49%) van hen is spe-
cialist op het terrein van het Personen en familie-recht, 14% is specialist in Verbin-
teniszaken en rechtsterreinen als Handelsrecht, Onroerend goed en Incasso her-
bergen eik 10%. Interessanter dan het aantal is in deze de gemiddelde aandachts-
score; hoe hoger deze is des te meer sprake is er van specialisatie. Let men daarop
dan zijn terreinen als Handelsrecht (81%), Arbeidsrecht (78%), Onroerend Goed
(70%) en Administratiefrecht (69%) gebieden waarop zeer duidelijk van specialisa-
tie sprake is. Terreinen waarop naar verhouding van geringe specialisatie sprake is
zijn Sociale Verzekeringsrecht (43%), Strafrecht (55%) en Huurrecht (56%).

Tabel 5.6. Per rechtsterrein afzonderlijk het aantal advocaten dat dit terrein als hoogste aandachts-
terrein genoemd heeft en hun gemiddelde aandachtsscore voor dat terrein en tevens per rechtster-
rein afzonderlijk het aantal advocaten dat specialist op dat terrein genoemd kan worden en hun
gemiddelde aandachtsscore.

Hoogste aandachtsterrein Specialisatie

Rechtsterreinen aantal
advocaten

gemiddelde
aandachtsscore

aantal
advocaten

gemiddelde
aandachtsscore

Personen- en familierecht 370 49 166 65
Strafrecht
Administratief- en belas-

25 42 11 55

tingrecht 40 52 17 69
Arbeidsrecht 25 50 10 78
Huurrecht 11 40 4 56
Verbintenissenrecht 102 47 44 63
Sociale Verzekeringsrecht
Handel-, ondernemings- en

29 33 12 43

bedrijfsrecht 79 61 37 81
Onroerend goed 7 48 3 70
Incasso 69 43 30 58

(N=757) (N=334)

Nu langs deze weg enigszins inzicht verkregen is in de mate van specialisatie in het
algemeen en de mate waarin daarvan ten aanzien van de onderscheiden rechtster-
reinen sprake is, rest de vraag naar de kenmerken van de specialisten. Of anders
gezegd, welke advocaten houden zich bij voorkeur met een bepaald rechtsterrein
of eventueel met een bepaalde combinatie van rechtsterreinen - bezig? Deze vraag
rijst hier omdat op basis van hetgeen thans omtrent de praktijkuitoefening bekend
is uit hier verricht onderzoek, verwacht mag worden dat er zowel met betrekking tot
persoonskenmerken als met betrekking tot kenmerken van de werksituatie verschil-
len zullen bestaan tussen de advocaten inzake hun aandachtbestedingspatroon.
Zo kan men verwachten dat het geslacht van de advocaat in deze een rol speelt. Bij
Van Bastelaar vindt men aanwijzigingen voor de veronderstelling dat mannen over
het algemeen meer aandacht zullen besteden aan Incasso en Strafrecht dan
vrouwen, terwijl de laatsten meer dan mannen tijd besteden aan Familierecht (Van
Bastelaar, 1977a: 4,9; Van Bastelaar, 1977b: 79). Een tweede factor die invloed zou
kunnen hebben op de aandachtsverdeling van de advocaat is de ervaring die men
als advocaat heeft. Uit de Stagiaire-enquête van 1973 laat zich de hypothese aflei-
den dat jong-ervaren advocaten meer Familierecht en Strafrecht in het zaken-
bestand heeft dan de meer ervaren collega's. De advocaten met een lange ervaring
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zouden meer hun aandacht wijden aan 'commercieel-interessante' zaken (Schuyt,
1974: 486 tabel II). Tevens vindt men in die enquête aanknopingspunten voor de
verwachting dat advocaten werkzaam op de grotere kantoren de laatstbedoelde
zaken meer behandelen dan de in kleinere werksetting opererende confrères
(Schuyt, 1974: 486 tabel M).I).

Al deze veronderstellingen kunnen op verschillende manieren op hun werkelijk-
heidswaarde getoetst worden. Het meest voor de hand liggend is het, gezien de
opbouw van het betoog tot nu toe, om deze samenhangen na te gaan bij de hier-
boven geïdentificeerde specialisten per afzonderlijk rechtsterrein. Helaas, hun
geringe aantal staat een dergelijke analyse niet toe. Vandaar dat hier een stap
terug wordt gedaan en de samenhangen zullen worden getoetst binnen de groep
advocaten die een relatief hoge aandachtsscore op de onderscheiden rechtsterrei-
nen hebben 21). Tabel 5.7 brengt de resultaten van de analyse in beeld en daaruit
valt af te leiden dat de genoemde kenmerken ook in werkelijkheid van invloed zijn
op de aandachtsbesteding van de advocaat. Voor het lezen van de tabel wordt hier-
bij het volgende opgemerkt. In de bodem van de tabel is per kenmerk aangegeven
hoe de relatieve verdeling van de totale groep advocaten die in de analyse betrok-
ken zijn, er uit ziet ten aanzien van de verschillende antwoordcategorieën. Zou het
betrokken kenmerk niet van invloed zijn op de aandachtsbesteding van de advo-
caten dan zou men op elk afzonderlijk rechtsterrein een dergelijke of een nau-
welijks daarvan afwijkende verdeling van de respondenten aantreffen. De tabel nu
geeft de wél aangetroffen significante afwijkingen op de afzonderlijke terreinen
aan, waarbij terwille van de overzichtelijkheid alleen de oververtegenwoordiging in
bepaalde antwoordcategorieën is vermeld21).

Tabel 5.7. De oververtegenwoordiging van de op onderscheiden rechtsterreinen werkzame 'specia-
listen', uitgesplitst naar geslacht, ervaring en kantoorgrootte, weergegeven in procenten.

Geslacht Ervaring Kantoorgrootte
Rechtsterrein Man Vrouw <4 jr. 4-10 jr. i 10 jr. 1 sen. 2-3 4-9 310 sen.

Personen- en Familie-
recht 39.3 41.9 37.3
Strafrecht 54.1
Administratief en Belas-
tingrecht
Arbeidsrecht 51.2
Huurrecht 43.1

Verbintenissenrecht 91.6
Sociaal Verzekerings-
recht 26.- 59.6
Handels-, Onder-
nemings- en Bedrijfs-
recht 93.- 46.9 38.3
Onroerend goed 92.3 53.8
Incasso 35.2 40.8

Totale respons 81.1 18.9 34.5 31.8 33.8 29.5 31.8 27.8 11.-

Het zijn inderdaad de vrouwen die significant vaker Familierecht doen, het zijn de
mannen die vaker Verbintenissenrecht, Handelsrecht en Onroerend goed doen.
Niet is het zo dat vrouwen meer dan mannen Strafrecht doen, wél treft men hen
vaker aan bij diegenen die veel aandacht hebben voor Sociale Verzekeringskwes-
ties. De jongste advocaten, althans wat ervaring betreft, blijken vaker dan ouderen
zaken te behandelen op het terrein van het Strafrecht, Arbeidsrecht, Huurrecht en
Sociaal Verzekeringsrecht. De advocaten met een lange staat van dienst richten
significant vaker hun aandacht op Handelsrecht en Onroerend goed. Tenslotte, ook

21) Technisch gesproken, als criteriumwaarde is gekozen de waarde die 1/2 maal de standaarddeviatie

(vgl. 11.4) boven de gemiddelde aandachtsscore per rechtsterrein ligt. Dit is gedaan in analogie met de eer-

der in dit hoofdstuk gehanteerde verdeling van respondenten in drie categorieën.
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de kantoorgrootte blijkt een kenmerk van advocaten dat enigszins differentieert. Zo
zijn het de advocaten op de kleine kantoren die opvallend vaker Familierecht en
Incasso doen, advocaten met veel aandacht voor Handelsrecht treft men met name
op de grootste kantoren aan.

Overziet men deze uitslagen in z'n totaliteit dan dringt zich een uit drie aandachts-
velden bestaand patroon op. Het Familierecht als een voorkeursgebied voor vrou-
welijke advocaten en zij die werkzaam zijn op de kleine kantoren. Een tweede aan-
dachtsveld wordt gevormd door het Handelsrecht samen met Onroerend Goed een
werkterrein bij uitstek voor mannen, advocaten met veel ervaring en diegenen die
werkzaam zijn op de grote kantoren. Tenslotte, Strafrecht, Arbeidsrecht, Huurrecht
en Sociale Verzekeringsrecht: hét aandachtsterrein voor de jonge balie.

5.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk is de praktijkuitoefening van de advocaat beschreven aan de hand
van vier aspecten. Eerste aspect was het inkomen uit de advocatuur. Factoren die
invloed op de hoogte daarvan uitoefenen bleken de mate van ervaring, het aantal
uren dat men werkt en - uitgezonderd de medewerkers - de kantoorgrootte. Het
tweede aspect was de omvang van de praktijk. Ook hier bleken factoren als het
aantal uren dat men de advocatuur uitoefent en de ervaring die men heeft van
invloed op het aantal zaken dat men in behandeling heeft. Niet van invloed, althans
niet noemenswaardig, bleek de kantoorgrootte, een uitslag die ietwat verrassend
was gelet op de gegevens in de stagiaire-enquête.

Tevens verrassend was het te zien dat de praktijkgrootte samenhangt met de
hoogte van het inkomen: hoe groter de praktijk hoe hoger het inkomen. Aan de
inhoudelijke samenstelling van de praktijk zijn twee aspecten ontleend: de mate
waarin een advocaat zich bezighoudt met de van overheidswege gefinancierde
rechtshulp enerzijds en de aandachtsspreiding over de verschillende rechtsterrei-
nen anderzijds. De analyse bevestigde de thans bestaande indruk dat toevoegin-
gen het werkterrein bij uitstek van de jong-ervaren advocaten vormen, waarbij na
afloop van de stageperiode een duidelijke differentiatie tussen mannen en vrouwen
optreedt. Gaan de eersten met het toenemen der ervaringsjaren steeds minder toe-
voegingen doen, de vrouwen blijven beduidend veel - civielrechtelijke - toevoegin-
gen doen. Dat dit laatste in samenhang gezien moet worden met de vrouwelijke
specialiteit: familierecht (en het grote aantal familierechtelijke toevoegingen) dat
werd bevestigd door het beeld dat de analyse opleverde waar het de aandachts-
spreiding van advocaten betrof. De mate van spreiding van aandacht - of in het
tegenovergestelde geval: de mate van concentratie ervan - vormde het laatste
aspect van de beschrijving van de praktijkuitoefening. In dit kader is aan de hand
van informatie omtrent het aantal terreinen waarop een advocaat zich begeeft,
maar vooral op basis van gegevens omtrent de inhoudelijke samenstelling van de
praktijk nagegaan in welke mate er binnen de huidige balie sprake is van specia-
lisatie. Die lijkt inderdaad aanwezig zij het dat men niet kan spreken van een bijzon-
dere hoge specialisatiegraad in het algemeen. Tussen de in dit hoofdstuk onder-
scheiden rechtsterreinen manifesteerden zich overigens duidelijke verschillen in
deze. Op het terrein van het Handelsrecht, het Arbeidsrecht, Onroerend goed en
dat van het Administratiefrecht is naar verhouding in vrij sterke mate sprake van
specialisatie, relatief zwak is deze op de terreinen van het Sociale verzekerings-
recht, het Strafrecht en het Huurrecht. Tenslotte is nagegaan welke advocaten voor
welke rechtsterreinen een voorkeur hebben wanneer men let op de hoogte van hun
aandachtsscore. Zoals uit de literatuur kon worden afgeleid, bleken kenmerken als
geslacht, de mate van ervaring in de advocatuur en de omvang van het kantoor
waarop men werkzaam is factoren die van invloed zijn op de aandachtsverdeling.
Afgaande op de verdeling van advocaten (met een relatief hoge aandachtsscore
voor de onderscheiden rechtsterreinen) over de verschillende rechtsterreinen lieten
zich drie aandachtsgebieden onderscheiden. Op het gebied van het Personen- en
familierecht treft men vooral de vrouwen aan en de advocaten die werkzaam zijn op
de kleinere kantoren. Handelsrecht en Onroerend Goed hebben met elkaar
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gemeen dat het met name mannen zijn die zich op dit gebied begeven terwijl
eveneens advocaten met een lange praktijkervaring en advocaten die werkzaam
zijn op de grootste kantoren, significant vaak op dit terrein aangetroffen worden.
Het derde gebied wordt gevormd door rechtsterreinen als Strafrecht, Huurrecht,
Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringsrecht; terreinen waarop de advocaten met
geringe praktijkervaring zich met name doen gelden.
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6 Praktijkprofielen in de Nederlandse
balie

6.1 Inleiding
Tegen de achtergrond van het eerste aspect van de doelstelling van de enquête
zoals geformuleerd in 1.1.3. en 2.1. - is in de drie voorafgaande hoofdstukken een
beschrijving gegeven van de huidige balie in termen van verschillen in personele
samenstelling, in werksituaties en in kenmerken van praktijkuitoefening. Uitgangs-
punt was hierbij dat eik kenmerk afzonderlijk aan de orde is gesteld terwijl voor
zover nodig dwarsverbindingen zijn gelegd tussen deze kenmerken. Het onder-
havige hoofdstuk is meer vanuit het tweede aspect van de doelstelling opgezet.
Centraal staat hierin de vraag naar herkenbare combinaties van personen, werk-
situaties en praktijken, kortweg aangeduid als praktijkprofielen.

Aanknopingspunt vormen de resultaten van de op het eind van het vorige hoofd-
stuk weergegeven analyse van de samenhangen tussen de mate van aandachts-
concentratie op de verschillende rechtsterreinen enerzijds ende persoons- en
werksituatie-kenmerken van advocaten anderzijds. Deze resultaten deden de sug-
gestie rijzen de oorspronkelijke indeling in 10 rechtsterreinen te vervangen door
een drie-delige. Anders gezegd, afgaande op die resultaten dringt zich de vraag op
of er wellicht sprake is van een onderliggende begripstructuur waarbinnen de
vanuit een juridisch oogpunt gemaakte onderscheidingen zich laten hergroeperen
en herformuleren. Betreft het in de bedoelde analyse slechts één van de kenmer-
ken van de praktijkuitoefening, de bovengestelde vraag laat zich ook stellen met
betrekking tot alle hier verzamelde informatie omtrent de praktijk. De vraag naar de
mogelijkheid van een dergelijke typering van praktijken is niet slechts een zaak van
puur academisch belang. Het vormt een poging om met behulp van het ter beschik-
kingstaande materiaal de empirische gebruikswaarde na te gaan van een interpre-
tatiekader dat de reeds 10 jaar durende discussie in ons land over de rechtshulp-
verlening (haar doeleinden en haar organisatie) beheerst: de 'sociale' versus de
'commerciële' rechtshulpverlening (6.2.).

Binnen dit interpretatiekader, waaraan zoals zal blijken empirische gebruiks-
waarde niet ontzegd kan worden, laten zich op grond van de hier verzamelde gege-
vens drie praktijkprofielen traceren: de commerciële praktijk, de familiepraktijk en
de sociale praktijk (6.3.)

Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, vond haar aanleiding in de
wens het fenomeen der advocatencollectieven nader te zien op haar functioneren.
Binnen de Nederlandse advocatuur valt het advocatencollectief te beschouwen als
een institutionaliseringsvorm van de 'vierde aandachtsgolf' en als zodanig kan men
het beschouwen als de exponent van het sociale praktijk-profiel. In hoeverre een
dergelijke kwalificatie - en voorzover de collectieven dit predikaat zelf hanteren:
deze pretentie - gebaseerd is op feitelijke verschillen tussen de collectieven en ver-
gelijkbare andere advocaten, dat is het onderwerp van de afsluitende paragraaf
(6.4.).

6.2 Het commerciële versus het niet-commerciële domein
Alhoewel nergens expliciet verwoord, bevat het in 1972 verschenen rapport 'Toe-
stand en toekomst van de Nederlandse balie' (Van Braam & Surie, 1972) de aan-
beveling aan de orde om bij het denken over en werken aan de herorganisatie van
de door haar te verlenen rechtshulp uit te gaan van het onderscheid tussen com-
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merciële en sociale advocatuur. Een dergelijk onderscheid was al geïntroduceerd
bij de start van de 'vierde aandachtsgolf'; een van de conclusies van het over-
bekende Zwarte Balienummer luidde de balie langs deze scheidslijn in te delen (Ars
Aequi, 1970: 83). In de discussie is echter enerzijds het begrip 'sociale rechtshulp'
- mede onder invloed van de veelzijdige doelstelling van de vernieuwingsbeweging
- tot een omnibus-begrip geworden terwijl anderzijds 'commerciële rechtshulp' ver-
schraald lijkt tot een label dat gehanteerd wordt als het tegenovergestelde althans
een ontkenning van het eerste begrip. Overziet men thans het veld 1) dan lijkt
'sociale rechtshulp' de volgende betekenis te kininen hebben:

1) rechtshulp verleend aan individuen of groepen die vanuit een bepaald opzicht
(sociaal-economisch: de lagere inkomensgroepen; relationeellpositioneei: vrouwen,
gedetineerden, patiënten) als zwak aangemerkt kunnen worden;

2) rechtshulp die zich toespitst op rechtsterreinen als sociale verzekeringsrecht,
huur- en woonrecht, arbeidsrecht, consumentenrecht, vreemdelingenrecht, straf-
recht en voor een deel op het administratiefrecht inclusief een gedeelte van het bur-
gerlijk recht;

3) rechtshulp die niet beperkt blijft tot het strikte juridische aspect van het probleem
maar een integrale, interdisciplinaire aanpak voorstaat;

4) rechtshulp die niet alleen een puur casuïstische probleemoplossende functie
heeft, maar tevens een signalerende, preventieve en structurele veranderingen
bevorderende rol vervult;

5) rechtshulp die vanuit een maatschappelijk-politiek.engagement gegeven wordt.

Een voor de hand liggende reactie in een dergelijke situatie, waarin het spreken
over ongelijksoortige zaken het kenmerk vormt van vele polemieken, is het betrek-
ken van de stelling dat de begrippen onbruikbaar zijn. Dat hier toch een poging
wordt ondernomen om na te gaan in hoeverre de tweedeling een bruikbaar stra-
mien vormt voor het typeren van praktijk van advocaten, berust op de overtuiging
dat met een simpele ontkenning van de bruikbaarheid in feite niet veel gewonnen
wordt. Daarbij komt dat de voorhanden zijnde empirische gegevens de onbruik-
baarheid van dit stramien niet bevestigen.2) In het onderstaande wordt een derge-
lijke toetsing gewaagd waarbij uitdrukkelijk aangetekend wordt dat de twee-deling
hier gebezigd is in de zin van verschillen met betrekking tot rechtsterreinen waarop
praktijken zich afspelen. Met het typeren van praktijken als behorend tot een van
beide categorieën van de dichotomie wordt derhalve niets gezegd over de wijze van
werken of de instelling van een advocaat.

Om een antwoord op de bovengestelde vraag te krijgen is nagegaan of in de in
het vorig hoofdtuk gehanteerde indeling in rechtsterreinen sprake is van een zoda-
nige samenhang als het bedoelde onderscheid zou doen verwachten. Nadat elke
respondent ten aanzien van elk terrein een score was toegekend die aangaf of men
al of niet op dit gebied werkzaam was (d.w.z. één of meer zaken op dat gebied
thans in behandeling had), is met behulp van de Homals-analysetechniek nage-
gaan of er sprake was van klustering d.w.z. of er configuraties van rechtsterreinen
zichtbaar zijn die in hun onderlinge samenhang bij verschillende advocaten in hun
praktijk voorkomen. (Voor een toelichting op deze analyse-techniek wordt verwezen
naar VI.1). Een dergelijke analyse kan grafisch worden weergegeven; het resultaat
van de genoemde analyse treft men aan in figuur 6.1. (blz. 51).

1) Op dit punt bestaat een ware stortvloed aan literatuur. Deze wordt hier in grote lijnen bekend veronder-
steld. Kortheidshalve wordt verwezen naar: Bruin(1978), Van Braam (CommissielV) (1973), Van Driel,
(1975), Prakken, (1981) en Hes (1981).

2) Zo treft men in het werk van Schuyt, Groenendijk en Sloot en in dat van Van Manen aanwijzingen aan
voor het bestaan van een dergelijk onderscheid met betrekking tot de aandachtsverdeling over de verschil-
lende rechtsterreinen, tussen de 'betaalde' en de 'pro deo' advocaat (Schuyt, Groenendijk, Sloot, 1976:
175 Van Manen, 1978: 28 tabel 2.9).
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Figuur 6.1. Weergave van HOMALS-analyse met betrekking tot 10 rechtsterreinen elk gedichoto-
miseerd: (+) wél zaken op dat terrein versus (-) géén zaak op genoemd terrein.
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Eigenwaarde van elke afzonderlijke dimensie:

Gegeneraliseerde factorlading per dimensie:
1) Personen- en familierecht
2) Strafrecht
3) Administratief en belastingrecht
4) Arbeidsrecht
5) Huurecht
6) Verbintenissenrecht
7) Sociale Verzekeringsrecht
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Met betrekking tot de weergave van de resultaten valt het volgende op te merken.
De eigenwaarde per dimensie is vrij laag: 21% van de variantie wordt verklaard
door de eerste dimensie en 17% door de tweede. Dit betekent dat er bij de weer-
gave nogal wat informatie verloren gaat. Van de twee onderscheiden dimensies
draagt de eerste (de horizontale in de grafische weergave) het meest bij tot de
structuur. Beziet men al de afzonderlijke variabelen (d.w.z. rechtsterreinen) dan is
zichtbaar. dat Personen- en Familierecht, Arbeidsrecht en Huurrecht een hoge fac-
torlading hebben op de eerste dimensie, terwijl Verbintenissenrecht, Handelsrecht
en Onroerend goed tot de tweede dimensie gerekend dienen te worden. Voor Straf-
recht en Sociale Verzekeringsrecht geldt dat factorladingen op beide dimensies
elkaar niet erg veel ontlopen. Op grond van de hoogste lading en de inhoud van het
terrein is besloten ze tot de eerste dimensie te rekenen. Administratiefrecht is even-
als Incasso niet tot een van de twee dimensies gerekend. Dit is met betrekking tot
het laatste gebied wellicht het meest arbitrair wanneer men alléén naar de factor-
ladingen kijkt. Beziet men de grafische weergave in deze dan ziet men dat het wél
hebben van Incasso-zaken sterker samenhangt met het hebben van zaken op een
tot de eerste dimensie gerekende terrein als het Huurrecht dan met het hebben van
Verbinteniszaken. Anderzijds hangt het niet hebben van Incasso's niet sterker
samen met het niet hebben van Huurrecht-kwesties in vergelijking tot het niet heb-
ben van Verbinteniszaken. Dit gevoegd bij de inhoudelijke onduidelijkheid van het
rechtsterrein Incasso (immers wat incasseert men?) heeft tot de bedoelde beslis-
sing geleid.

Dit resultaat kan als volgt worden verwoord. Er is sprake van een tweedeling; tot het
eerste domein behoren rechtsterreinen als Verbintenissenrecht, Onroerend Goed
en Handels-, bedrijfs- en ondernemingsrecht, tot het tweede vallen te rekenen ter-
reinen als Personen- en familierecht, Strafrecht, Huurrecht, Arbeidsrecht en
Sociaal-verzekeringsrecht. Als men in de eigen praktijk één of meer zaken heeft
van een rechtsterrein dat tot het eerste domein behoort, dan is de kans dat men ook
één of meer zaken heeft op andere ook tot dat domein behorende rechtsterreinen,
groter dan de kans dat men zaken heeft op rechtsterreinen behorend tot het tweede
domein (en andersom).
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De volgende stap op de ingeslagen weg bestond uit het uitvoeren van eenzelfde
analyse nu met behulp van een meer verfijnde - en juridisch dus meer interessante
indeling in rechtsterreinen3). Het resultaat bleef qua structuur ongewijzigd wél
bleek het nu mogelijk om twee rechtsterreinen - bouwrecht en vreemdelingenrecht
- die bij de eerdere analyse tot het 'neutrale' administratiefrecht behoorden en dus
niet aan een van de twee domeinen toe te delen waren, alsnog te plaatsen respec-
tievelijk binnen het eerste en tweede domein. Op basis van al deze uitkomsten kon
de onderstaande tweedeling in domeinen worden geconstrueerd:

Commerciële domein Niet-commerciële domein)

Bouwrecht Personen- en familierecht
Rechtspersonenrecht Strafrecht
Onroerend goed Vreemdelingenrecht
Verbintenissenrecht Koop/Verkoop
Aansprakelijkheid Sociaal verzekeringsrecht
Faillissementsrecht Huurrecht
Handelsrecht (2) Arbeidsrecht
Kartelrecht
Transportrecht

Wat de benaming van de twee domeinen betreft, wordt hierbij het volgende aan-
getekend. Primair is het geven van namen een kwestie waarin de onderzoeker de
vrije hand heeft. Gegeven de intentie waarmee de analyse is ondernomen en let-
tend op de samenstelling van het eerste domein, lijkt de aanduiding daarvan als
'commercieel' adekwaat wanneer daarbij afgegaan wordt op de letterlijke bete-
kenis die dit begrip in onze taal heeft: betrekking hebbend op het zakenleven5). Als
pendant daarvan is het tweede domein eenvoudig aangeduid met gebruikmaking
van de ontkennende vorm: 'niet-commercieel'. Alvorens aanstonds toe te lichten
waarom niet gekozen is voor de benaming 'sociaal' wordt hier eerst geconcludeerd
dat de aldus via de weg van een empirische analyse tot stand gekomen dichotomie
in praktijken rechtsterreinen geheel in overeenstemming geacht kan worden met
het in het spraakgebruik verankerde stramien.

De toelichting op het feit dat hier gesproken wordt over een 'niet-commercieel'
domein vergt een voorschot op hetgeen in de volgende paragraaf aan de orde
gesteld wordt: de constructie van de praktijkprofielen. Met het oog daarop leek het
zinvol om binnen het bedoelde domein een twee-deling aan te brengen: enerzijds
het familierecht, anderzijds de overige rechtsterreinen. Tezamen met het als één
geheel te beschouwen 'commerciële' domein ontstonden aldus drie praktijkgebie-
den: het commerciële gebied, het familie-gebied en het sociale gebied6). Drieërlei
overwegingen voerden tot deze splitsing. Allereerst het beeld dat de analyse van de
aandachtspreiding van advocaten - zoals beschreven in 5.3.2.2. - opleverde. Op
de tweede plaats valt uit onderzoek van Schuyt e.a. en van Manen af te leiden dat

3) Zoals eerder opgemerkt - noot 18 bij hoofdstuk 5 - is deze indeling vervaardigd door de advocaten die
zitting hadden in de begeleidingscommissie.

4) Bij de analyse zijn die gebieden welke in 11.2 ad 18 onder de stippellijn staan om reden van hun oninter-

pretabel karakter buiten beschouwing gelaten.
Niet toe te delen aan een van de twee domeinen waren: Administratiefrecht, Belastingrecht, Handelsrecht
(1) en Civiele verzekeringsrecht. Wel in de oorspronkelijke analyse zijn betrokken Algemene Praktijk en
Incasso. Ze bleken toegedeeld te moeten worden aan het niet-commerciële domein. Omdat ook deze
gebieden echter nauwelijks naar inhoud interpretabel zijn, zijn ze van verdere analyse in zoverre uitge-
sloten dat ze tezamen als een aparte sub-categorie van de totale restcategorie zijn behandeld. Op deze
wijze kon worden nagegaan of deze beslissing de analyse inhoudelijk beisvloed heeft. Dat bleek niet het
geval.

5) Zie Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, 1976, 10e druk, blz. 459.

6) Uiteindelijk omvatten de drie gebieden 59.7% van het totaal aantal geriventariseerde zaken (155448);
Personen- en familiepraktijk 33337 (21.4%), de sociale praktijk 30647 (19.7°/s) en de commerciële praktijk
26069 (16.8%). Het indikkingsproces van 72 rechtsterreinen tot 3 praktijkgebieden staat beknopt weer-
gegeven in IV.2.
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advocaten die zich met bepaalde rechtsterreinen bezighouden ook met bepaalde
groepen van de bevolking in aanraking komen. Problemen van familierechtelijke
aard doen zich, in tegenstelling tot problemen op terreinen als het sociale verzeke-
ringsrecht, arbeidsrecht en consumentenrecht, bij alle sociaal-economische groe-
peringen van de bevolking in ongeveer gelijke mate voor (Schuyt, Groenendijk en
Sloot, 1976: 142-50; Van Manen, 1978: 19). Dit lijkt een niet onbelangrijk gegeven
voor een kenschets van verschillende praktijkprofielen. Ten derde is het bekend dat
door aanhangers van de rechtshulp vernieuwingsbeweging het familierecht prin-
cipieel zo veel mogelijk buiten de deur wordt gehouden, zo niet in de praktijk dan
toch zeker in de omschrijving van het eigen werkveld (Van Driel, 1977: 377). Gege-
ven de bovengenoemde driedeling en het streven om niet ook hier de term `sociaal'
in meerdere betekenissen te hanteren, is aldus besloten.

Met dit alles is vooruitgelopen op de volgende paragraaf. Ter afsluiting van deze
dient nog te worden nagegaan of de twee-deling in praktijken van advocaten (op
basis van het gegeven of men zich al of niet begeeft op bepaalde terreinen van het
recht) ook gehandhaafd blijft wanneer de overige kenmerken van de praktijkuitoe-
fening in de analyse worden betrokken. Nadat de betrokken advocaten met betrek-
king tot de drie praktijkgebieden, de mate van deelname aan de gefinancieerde
rechtshulp en de omvang van de praktijk steeds een score was toegekend naar
gelang hun plaats bij een verdeling van de responsgroepen in drie ongeveer gelijke
categorieën, is met deze variabelen en de inkomensvariabele een HOMALS-ana-
lyse uitgevoerd.

Alvorens te kijken naar de resultaten van die analyse - figuur 6.2. (blz. 55) geeft
de grafische weergave ervan - kan men op basis van hetgeen reeds in vorige
hoofdstukken vermeld staat en op basis van enige bekendheid met het terrein van
onderzoek enige vermoedens uitspreken inzake het te verwachten spreidingspat-
roon. Zo ligt het voor de hand dat het spreidingspatroon van de mate van activiteit
(d.w.z. het aantal zaken) op zowel het familie-gebied als het sociale gebied sterke
overeenkomst zal vertonen met dat van het kenmerk `deelname aan de gefinan-
cieerde rechtshulp' (aantal toevoegingen). Wanneer de tot nu toe opgebouwde
gedachtengang enige werkelijkheidswaarde heeft mag ook worden verondersteld
dat het spreidingspatroon van de mate van activiteit op het commerciële gebied af
zal wijken van het patroon van de twee overige praktijken. Verder zou men, gelet op
de achterliggende gedachte bij de dichotomie 'commercieel' versus `niet-commer-
cieel', met betrekking tot het inkomen kunnen hypothetiseren dat het patroon van
dit kenmerk sterker met het patroon van de commerciële praktijk samenhangt dan
met dat van de twee andere praktijken7).

7) Alleen voor dit terrein geldt dat er tussen de mate van aandachtsbesteding aan dit terrein en de hoogte
van het inkomen uit de advocatuur een sterk positief verband bestaat (vgl. VI.3). Ten aanzien van de fami-
liepraktijk ontbreekt dit, ten aanzien van de sociale praktijk manifesteert zich, hoewel zeer zwak, een nega-
tieve samenhang.
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Figuur 6.2. Weergave van de samenhangen tussen zes kenmerken van de praktijk van advocaten

(N= 1162)
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De resultaten vormen een bevestiging van deze veronderstellingen. Afgaande op
de factorladingen van de variabelen op de beide dimensies van de oplossing kan
vastgesteld worden dat 'inkomen' en 'commerciële praktijk' elk het best worden
gerepresenteerd door de vertikale as en de overige kenmerken door de horizontale.
Op basis van dit gegeven kan men deze twee als de commerciële respectievelijk als
de niet-commerciële dimensie kunnen benoemen. Uit de eigenwaarden van beide
dimensies kan worden afgeleid dat bij deze representatie weinig informatie verloren
gaat; in totaal wordt 65 % van de variantje in dit materiaal verklaard. Beziet men
vervolgens het spreidingspatroon van de afzonderlijke categorieën. Ter interpre-
tatie kunnen vier aantekeningen daaromtrent worden gemaakt. Allereerst wordt de
eerder geconstateerde - vgl. 5.3.1. - samenhang tussen de omvang van de praktijk

55



en de hoogte van het inkomen uit de advocatuur bevestigd. Advocaten met de klein-
ste praktijken hebben een inkomen dat de 25.000 per jaar (anno 1978) niet te boven
gaat advocaten met een middelgrote praktijk reiken naar de 50.000 en het inkomen
van hen die een grote praktijk hebben ligt weer hoger. (Door het verbinden van de
verschillende categorieën per variabele en het aangeven van de logische volgorde
daarbinnen is getracht het patroon meer overzichtelijk te maken.) Op de tweede
plaats blijkt de diversiteit in samenstelling een dominant kenmerk van de middel-
grote praktijk (en in ietwat mindere mate ook van de kleine praktijk). Afgaande op
het aantal zaken per praktijkgebied en het aantal toevoegingen, hebben deze advo-
caten overal een gemiddelde hoeveelheid aandacht voor8). Een derde gegeven is
dat er een duidelijke samenhang blijkt tussen het hebben van een grote praktijk en
het veel zaken doen op het commerciëel praktijkgebied. Interessant is het vervol-
gens te zien dat wanneer een grote praktijk ook veel zaken bevat die gelegen zijn
op het familiepraktijkgebied en het gebied van de sociale praktijk het inkomen van
de advocaat lager is dan wanneer een grote praktijk ook gekenmerkt wordt door
weinig zaken op die beide gebieden en zich dus geheel en al op het commerciële
gebied afspeelt. Immers in het eerste geval beweegt men zich - grafisch gesproken
vanaf het punt 'grote praktijk' naar links-boven en derhalve in de richting van de

inkomenscategorie 50.000 - 100.000 per jaar in het tweede geval schuift men naar
rechts-boven en nadert men de hoogste hier onderscheiden inkomenscategorie.
Tenslotte de kanttekening dat de geringe aandacht voor het commerciële praktijk-
gebied een dominant kenmerk is van een zeer groot deel der huidige balie. De cen-
trale (d.w.z. dicht bij het door een + gemarkeerde middelpunt van de oplossing) lig-
ging van het punt 'weinig commercieel' wijst daarop. In concreto: 39% (N = 458)
van de advocaten in dit onderzoek bleek geen enkele zaak op dit praktijkgebied in
behandeling te hebben.

6.3 Drie praktijkprofielen: de commerciële, de familie- en de sociale praktijk
Ter beantwoording staat nu de vraag of er binnen de balie herkenbare combinaties
zijn van praktijkgebieden, werksituaties en personen. Het antwoord daarop kan
gegeven worden met behulp van een niet-lineaire regressie-analyse waarbij de
samenhang tussen deze drie variabelen - meer precies: de invloed van beide
laatstgenoemde variabelen op de praktijkvariabele - kan worden opgespoord. Hier
wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde CANALS-programma (Canonical cor-
relation analysis by means of alternating least squares. Gifi, 1979). Voor een toe-
lichting op dit programma wordt verwezen naar VI.4.

Bij de eerste stap op deze weg is - terwille van de overzichtelijkheid - elke in de
analyse betrokken variabele gedichotomiseerd zodat dus slechts twee categorieën
onderscheiden werden. Als variabelen zijn ingevoerd: geslacht, leeftijd en ervaring
als persoonsgegevens, kantoorgrootte en plaats van vestiging als kenmerken van
de werksituatie en ten slotte de drie praktijkgebieden. De grafische weergave van
de analyse treft men aan in figuur 6.3. (blz. 57), de daarbij behorende correlatie-
maten staan vermeld in VI.5.

8) Met betrekking tot het inkomen van deze categorie advocaten kan verwezen worden naar de opmer-
king van Van Driel. Sprekend over de situatie anno 1977 zegt hij dat het mogelijk is - althans in Alkmaar -
'in een tweedelijns, uitsluitend op de particulier gerichte advocatenkantoor, een bruto inkomen ad circa
60.000 per advocaat te verdienen'. Hij gaat daarbij uit van een uurtarief à 185,- en een werkweek van 50 à
60 uur (Van Driel, Adv. bi., 1977: 3117).
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Figuur 6.3. Weergave van samenhangen tussen kenmerken van advocaat (geslacht, leeftijd, erva-
ring) en de werksituatie (kantoorgrootte, plaats van vestiging) enerzijds en drie praktijkgebieden
(familie, sociaal, commercieel) anderzijds.
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Ter toelichting op deze figuur het volgende. In de weergave zijn de twee antwoord-
categorieën per variabele met elkaar via een rechte lijn verbonden en binnen een
assenstelsel geplaatst (X-as horizontaal, Y-as vertikaal). Bij de interpretatie van de
figuur kan men wederom afgaan op de afstand tussen de categorieën van de ver-
schillende variabelen (hoe geringer de afstand hoe sterker de samenhang) terwijl
tevens gelet kan worden op de hellingshoeken van de verschillende rechten met de
twee assen.

Beziet men allereerst de aandachtsspreiding van de advocaten ten aanzien van
de drie afzonderlijke praktijkgebieden dan blijkt dat de aandachtbesteding ten aan=
zien van de familiepraktijk en die ten aanzien van de commerciële praktijk sterk
samenhangen en wel in tegengestelde zin. Wanneer men weinig aandacht heeft
voor het ene gebied heeft men veel aandacht voor het andere en andersom. Geen
samenhang blijkt er te bestaan tussen de aandachtbesteding aan het sociale prak-
tijkgebied en de twee andere gebieden. Grafisch komt dat tot uitdrukking in het
gegeven dat de aandachtpreiding ten aanzien van de eerste twee gebieden zich
het best via de horizontale dimensie laat weergeven terwijl de rechte welke de cate-
gorieën 'veel (aandacht voor het praktijkgebied) sociaal' en de categorie 'weinig
(aandacht voor) sociaal' verbindt, bijna verticaal staat op de horizontale dimensie.
Hieruit mag men derhalve afleiden dat het verschillende factoren zijn die de aan-
dachtbesteding van advocaten verklaren.

Vervolgens aandacht voor wat hier als de onafhankelijke - d.w.z. de aandacht
berivloedende - variabelen worden beschouwd. Zoals te zien valt zijn variabelen
als geslacht, kantoorgrootte en daarmee ook plaats van vestiging van invloed op de
aandachtsbesteding aan de familie- en de commerciële praktijk. Het blijken de
mannen en de advocaten op de kantoren met meer dan vier partners (kantoren die
men verhoudingsgewijs vaker aantreft in de grote steden zoals tabel 4.1. (blz. 27)
liet zien), wier praktijk gekenmerkt wordt door veel aandacht voor commerciële
zaken en weinig aandacht voor de familie-praktijk. Vrouwelijke advocaten en zij die
werkzaam zijn op de kleinere kantoren op het platteland en in de kleinere steden,
hebben een praktijk die het pendant vormt.. Wat de aandachtbesteding aan het
sociale praktijkgebied betreft, één factor die hier van invloed op is: de mate van
ervaring die men als advocaat heeft. Het zijn de advocaten die relatief kort in het
beroep zitten die veel aandacht voor dit gebied in hun praktijk blijken te hebben.9)
In dit verband moet een opmerking geplaatst worden bij de positie van de variabele
leeftijd. Uit de figuur valt af te leiden, lettend op de richting van de betreffende
rechte, dat dit kenmerk voor alles iets zegt over de mate waarin een advocaat aan-
dacht besteedt aan de commerciële praktijk: de jonge advocaten besteden daar wei-
nig aandacht aan, de ouderen veel. Dit is in overeenstemming met hetgeen reeds in
voorgaande analyses bleek. Hierbij wordt kortheidshalve verwezen naar figuur 5.3.
(blz. 38) en 5.4. (blz. 41). Omdat de sociale en de familiepraktijk beiden behoren tot
wat eerder aangeduid is als het 'niet-commerciële domein' houdt de positie van de
bedoelde rechte nagenoeg het midden tussen de twee categoriepunten 'veel
sociaal' en 'veel familie' nu de twee praktijkgebieden in deze analyse toch van
elkaar blijken te verschillen. Toch blijft het enigermate verrassend dat de figuur

9) Ter ondersteuning van dit beeld, hier een opmerking terzijde. In de enquête zijn enkele vragen gesteld
naar de mate waarin men aan bij- en/of nascholing deed. Nauwelijks verbazingwekkend bleek daaruit dat
de mate waarin men actief is samenhangt met de mate van ervaring in de advocatuur; naarmate men min-
der lang in het vak zit doet men meer aan bijscholing (VI.6a). Betreft het aldaar het aantal onderwerpen, om
zicht te krijgen op de inhoud van de bijscholing is voorzover mogelijk hetzelfde codeerschema gehanteerd
als bij de indeling van de rechtsterreinen. Uitgaande van de drie onderscheiden praktijkgebieden blijkt dat
bij de jongeren (met niet-meer dan 4 jaar ervaring) de sociale praktijk het meest in de belangstelling staat
(vgl. Vl.6b). In het algemeen blijkt het tevens zo dat naarmate men meer werkzaam is op een genoemd
praktijkgebied men zich ook meer op dat gebied bijschoolt. Dat laatste is een van de wel bestaande trends
tot specialisering bij de jongeren. Wiertsema en Van Bastelaar treffen die ook aan (Wiertsema en Van Bas-
telaar, 1979: 182).
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geen sterkere samenhang tussen leeftijd en ervaring te zien geeft. Uit de in Vl.5
weergegeven correlaties blijkt dat beide variabelen het meeste samenhang hebben
met die factor waarmee ook de aandacht voor de sociale praktijk het sterkst samen
hang vertoont10>. De oorzaak van dit alles moet waarschijnlijk gezocht worden in
het feit dat er relatief veel jongeren zijn onder de vrouwelijke advocaten en veel
ouderen onder de manlijke. Wanneer men — zoals in navolgende analyses gedaan
zal worden — de beide variabelen afzonderlijk beziet, blijkt de samenhang duidelijk.

In de aldus uitgevoerde analyse wordt de praktijk van elke advocaat getypeerd door
drie scores voor de drie afzonderlijke praktijkgebieden. In een situatie waarin niet
van zeer sterke specialisatie sprake is heeft dit tot gevolg dat door de veelheid van
dezelfde combinaties een kleiner aantal unieke patronen wat in het gedrang komt.

Daarom is geprobeerd om het beeld ietwat meer te nuanceren door het construe
ren van één variabele die acht elkaar uitsluitende (dus unieke) combinaties van
praktijksamenstelling bevat. Tabel 6.2. laat de frekwentie van elk van de onder
scheiden praktijktypen zien. Met deze variabele als de afhankelijke en de vijf eerder
gebruikte achtergrond variabelen als onafhankelijken (waarbij tevens de oorspron
kelijke indeling in meerdere antwoordcategorieën weer is aangehouden), is wede
rom een CANALS-analyse uitgevoerd. Gegeven het feit dat er nu slechts één afhan
kelijke variabele is bestaat de grafische weergave van de analyse — zie figuur 6.4a
(blz. 61) — uit één (horizontaal getekende) as waarop de categorieën van de varia
belen afgezet zijn. Terwille van de overzichtelijkheid staan de praktijktypen boven
de lijn weergegeven terwijl de achtergrondkenmerken er onder staan vermeld.
Hierbij zijn om dezelfde reden alleen de relevante kenmerken getekend. (In VI.7a
staan de correlatiecoëfficiënten van alle achtergrondkenmerken aangegeven.)

Tabel 6.2. Aantal advocaten per praktijktype

Praktijktype Aantal advocaten
abs.

1) Veel familie, veel Sociaal, veel Commercieel 159 15.—
2) Veel familie, veel sociaal, weinig commercieel 147 13.8
3) Veel familie, weinig sociaal, veel commercieel 126 11.9
4) Weinig familie, veel sociaal, veel commercieel 98 9.2
5) Veel familie, weinig sociaal, weinig commercieel 92 8.7
6) Weinig familie, veel sociaal, weinig commercieel 101 9.5
7) Weinig familie, weinig sociaal, veel commercieel 164 15.4
8) Weinig familie, weinig sociaal, weinig commercieel 175 16.5

1062 100.0

) Dit totaal aantal is minder dan het aantal advocaten waarover praktijkgegevens bestaan, omdat in de
gebruikte analyse géén advocaten mogen voorkomen waarvan ten aanzien van een van de andere varia
belen informatie ontbreekt.

Inderdaad, enige nuancering is zichtbaar in figuur 6.4a, maar wanneer men ook
hier weer afgaat op de afstand tussen de verschillende categorieën dan blijft in
essentie het reeds verkregen beeld ongewijzigd. Aangetekend wordt daarom
slechts dat de clustering van een viertal praktijktypen rond de oorsprong van de
oplossing (hier aangeduid met de letter 0) er op wijst dat de aangegeven onafhan
kelijke variabelen niet veel invloed uitoefenen op die aandachtverdelingspatronen.
Dat was bekend en wanneer dan ook vervolgens al de vier praktijktypen buiten
beschouwing gelaten worden waarin veel aandacht voor het commerciële gebied
besteed wordt, dan wordt zichtbaar dat juist de andere achtergrondkenmerken hier
van invloed zijn. (Zie figuur 6.4b op blz. 62.)

10) Zoals uit bijlage Vl.5 valt af te leiden is de totale hoeveelheid verklaarde variantie van de beide assen
ongeveer 33%~ Dat betekent dat de diversiteit in aandachtbesteding van advocaten (gemeten op de hier
beschreven manier) voor een derde deel verklaard kan worden uit de informatie die hier omtrent de werk
situatie en de persoon van de advocaat is verzameld. Er zijn derhalve nog andere, wellicht veel belangrij
kere variabelen in het spel. Men kan hierb j denken aan de instelling van de advocaat, de maatschappelijk
politieke opstelling, de carrière-planning etc, Dergelijke informatie zal bij een Ooit te verrichten onderzoek
uitdrukkelijk in ogenschouw genomen moeten worden.
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Meer dan een nuancering — en daarom hier bij wijze van toegift toch gepresen
teerd — is het niet. Volstaan moet worden met de constatering dat met het hier ver
zamelde materiaal de contouren van drie praktijkprofielen geschetst konden wor
den de sociale praktijk: een type dat men sterk bij de jongere advocaten aantreft, de
familie-praktijk: de praktijk van veel vrouwelijke advocaten en de in kleine werkver
banden werkzame advocaten en last but not least de commerciële praktijk: een
type advocatuur dat op de grote kantoren vaak bedreven wordt en het werkterrein
van de manlijke advocaat.
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Figuur 6.4a. Weergave van samenhangen tussen kenmerken van de advocaat (geslacht) en kenmer
ken van de werksituatie (kantoorgroo~e en plaats van vestiging) enerzijds en het type praktijk ander
zijds.
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1
Figuur 6.4b. Weergave van samenhangen tussen persoonskenmerken van de advocaat (ervaring,
leeftijd) enerzijds en het type praktijk
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6.4 Het advocatencollectief exponent van de sociale praktijk
In het najaar van 1974 werden tegelijkertijd maar onafhankelijk van elkaar twee
advocatencollectieven opgericht: het Amsterdam Advocatenkollektief en een col-
lectief te Utrecht. Eind 1979 waren er in ons land 20 à 25 collectieven waarin toen
ongeveer 110 advocaten werkten. Overziet men die periode van vijf jaar dan valt
niet zo zeer de `wonderbaarlijke vermenigvuldiging' ervan op alswel de mate waar-
in het collectief als fenomeen binnen de Nederlandse balie geaccepteerd is. Een
enkele uitzondering daargelaten - voor wie de leden van het collectief in Amster-
dam handlangers van Moskou en/of Peking warenl1) - over het algemeen geldt ook
voor de collectieven dat de balie, althans de Orde, het experiment met zekere wel-
willendheid gadesloeg12). In brede kringen heeft men waardering voor het werk en
meer nog voor het idealisme als drijvende kracht daarachter13). Aan idealisme heeft
het inderdaad niet ontbroken, maar wél is steeds duidelijker geworden dat dit geen
voldoende voorwaarde is tot overleven14).

Het was de vraag naar een evaluatie van dit experiment die aan dit onderzoek ten
grondslag lag. Die vraag moet om de in het allereerste hoofdstuk uiteengezette
reden hier nagenoeg geheel onbeantwoord blijven. Nagenoeg geheel wordt hier
geschreven, want wie kennis heeft genomen van de veelzijdige pretentie die aan
het experiment ten grondslag lag - men leze er de legendarisch geworden Pream-
bule van het A.A.K. op na (A.A.K. jaarverslag 1975) - beseft dat met hetgeen hier
aan informatie beschikbaar is, weinig aan het reeds bekende toegevoegd kan wor-
den. Nu wordt uit de publicaties van de zijde van Advocatencollectieven zelf (jaar-
verslagen) en bijvoorbeeld uit een op kleine schaal verricht onderzoek als dat van
de Stichting Rechtswinkel Amsterdam (Rechtshulp, 1980 nr. 5:16 e.v.) wel duidelijk
dat al de doeleinden lang niet gerealiseerd worden. Maar onduidelijk blijft - en dit
wegens het gebrek aan vergelijkingsmogelijkheden - in hoeverre het collectief
desondanks binnen de balie een aparte positie inneemt, wellicht zelfs binnen het
segment der balie dat zich met de sociale praktijk in hoofdzaak bezighoudt. Juist
die mogelijkheid - hoe beperkt ook overigens - tot een systematische vergelijking
van het collectief met die laatstgenoemde subgroep binnen de balie, vormde het
doorslaggevende argument om ter afronding van dit verslag expressis verbis aan-
dacht aan het collectief te besteden. Gelet op de betekenis van de factor 'ervaring'
binnen het praktijkprofiel van de 'sociale praktijk' is hier een vergelijking gemaakt
tussen alle stagiaires/niet collectiefleden enerzijds en stagiaires/collectiefleden
anderzijds. In hoeverre bestaan er tussen deze twee groepen verschillen met
betrekking tot de praktijkuitoefening?

Allereerst valt te melden dat er qua omvang van de (gemiddelde) praktijk - wel
licht tegen de verwachting gebaseerd op praktijkgeluiden in - geen significant ver-
schil valt te constateren. Wél in overeenstemming met de verwachtingen is het dat

11) Aldus de woorden van S.L.F. de Hartogh (Adv. bl. 1974: 79). De redactie tekent hierbij aan dat men de
aantijgingen die dit stuk bevatte totaal ongemotiveerd achtte.

12) Dit is in overeenstemming met de houding van de Orde tegenover de vernieuwingsgolf in het alge-
meen, zoals Schuyt, Groenendijk en Sloot gesignaleerd hebben (Schuyt, Groenendijk, Sloot, 1976: 41-42,
291-292). Weliswaar heeft de Algemene Raad zich altijd gedistantieerd van alle opmerkingen van de zijde
van de collectieven die erop neer komen dat 'een politieke stellingname vereist is ten aanzien van maat-
schappelijke verhoudingen teneinde op een adequate en billijke wijze rechtsbijstand te verlenen'. (Adv.bl.
1974: 220 e.v.). Ook heeft de Raad zich aanvankelijk gekant tegen de financiële steun van de zijde van de
Overheid verleend aan een aantal collectieven, dit uit het oogpunt van concurrentievervalsing en rechtson-
gelijkheid.
Op lokaal niveau was de weerstand vaak groter. Voor een case-beschrijving van de soms zelfs ietwat ver-
bazingwekkend aandoende problemen leze men de lotgevallen van het Gronings Advokatenkollektief (Kri,
jrg. 8 (1978), nr. 9110: 27 e.v.).

13) Zie Hooftman (Hooftman, 1976: 107); H.Ph.J. Quarles van Ufford (Adv.bl. 1976: 557 e.v.); C.R.C. Wijc-
kerheld Bisdom (Adv.bl. 1978: 321). Voor een goede portrettering van de dagelijkse gang van zaken bij een
collectief wordt verwezen naar: Het advocatencollectief, door Carrie de Swaan in het weekblad de Haagse
Post, 12 november 1979.

14) Al in het eerste jaarverslag van het A.A.K. en later ook in dat van het Advokatenkollektief Rotterdam
werd erop gewezen dat het financiële kader ontoereikend is om de doelstellingen voorzover deze de indi-
viduele rechtshulp aan 'min- en onvermogenden' te buiten gaan, te realiseren. Onlangs werd hier nogmaals
op gewezen (de Roos, 1980).
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de collectiefleden gemiddeld meer toevoegingen behandelen (90) dan hun collegae
stagiaires (55) het verschil zit niet in de verdeling van straftoevoegingen (bij de col-
lectiefleden: 8 en bij de stagiaires: 6) maar bij de civiele (81 versus 49). Niet onver-
wacht maar daarom niet minder veelzeggend is het verschil in samenstelling van de
praktijk: tabel 6.2. brengt dit verschil in beeld.

Tabel 6.2. Gemiddeld aantal zaken behorend tot respectievelijk de familiepraktijk, de sociale praktijk
en de commerciële praktijk, uitgesplitst voor stagiaires/niet-collectiefleden en stagiaires/collectief-
leden.

Gemiddeld aantal zaken

niet-collectiefleden collectiefleden

Familiepraktijk 24 12 *
Sociale praktijk 26 63
Commerciële praktijk 11 1

') Het verschil m.b.t. de familiepraktijk is zwak significant, de overige verschillen zijn significant.

De collectiefleden houden zich minder dan hun vergelijkbare confrères bezig met
de familiepraktijk, hetgeen nog sterker geldt voor de commerciële praktijk. Op het
gebied van de sociale praktijk geldt echter het omgekeerde. Zo goed mogelijk aan-
sluitend op de in de jaarverslagen gehanteerde indeling in rechtsterreinen kan het
verschil in praktijk ook op de volgende-wijze tot uiting worden gebracht.

Tabel 6.3. Gemiddelde aandachtsscores van stagiaires/collectiefleden en stagiaires/niet-collectief-
leden voor de verschillende rechtsterreinen

Rechtsterrein stagiaires/
collectief (N = 21)

stagiaires/niet-
collectief (N = 349)

Personen- en familierecht 16.3 26.8*
Strafrecht 10.1 7.4

Administratief- en belastingrecht 6.1 5.-
Arbeidsrecht 14.9* 9.1
Huurrecht 17.1 * 3.7
Verbintenissenrecht 2.7 6.6
Sociale verzekeringsrecht
Handels-, ondernemings- en

17,6" 6.-

bedrijfsrecht - 4.8
Onroerend goed -
Incasso 1.9 4.5

De afwijkingen op deze terreinen zijn significant. Op het terrein van het Handelsrecht is de afwijking dit
ternauwernood niet.

Tenslotte wat betreft het laatste kenmerk der praktijkuitoefening het inkomen: ook
daarin bestaat er tussen de twee vergelijkingsgroepen enig - significant - verschil.
Van de 12 collectiefleden verdient niemand meer dan 50.000,- (bruto jaarinkomen
1978) terwijl er 8 minder dan 25.000,- verdienen. Van de stagiaires (N = 204) ver-
dienen er 13 meer dan 50.000,- (6%) terwijl er 48 onder de 25.000,- bleven.

De conclusie die op basis van het hier verzamelde materiaal getrokken kan worden
is geen andere dan dat het collectief inderdaad een exponent mag heten van de
sociale praktijk.

6.5 Samenvatting
Kan het onderscheid `sociale' versus 'commerciële' rechtshulp - een onderscheid
dat in de discussie over de organisatie van de rechtshulp in ons land centraal staat
- dienen als een interpretatiekader waar het de typering van praktijken van advo-
caten betreft? Dat was de vraag die het uitgangspunt vormde van dit hoofdstuk. In
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eerste instantie is daartoe nagegaan of er binnen dit kader een te interpreteren
scheiding optrad met betrekking tot de rechtsterreinen waarop advocaten zich in
hun praktijkuitoefening kunnen bewegen. Het bleek dat er een tweetal domeinen te
onderscheiden waren, hier aangeduid als 'commercieel' versus 'niet-commercieel'.
Bleek het antwoord op de vraag in eerste instantie derhalve bevestigend, ook in
tweede instantie bij het in beschouwing nemen van alle praktijkkenmerken, bleek
deze indeling bruikbaar.

Vervolgens is de samenhang bezien tussen de persoon- en werksituatiekenmer-
ken enerzijds en het type praktijk anderzijds. De drie onderscheiden praktijkgebie-
den - de familie-, de sociale en de commerciële praktijk - bleken zich duidelijk te
profileren. De familiepraktijk, voor alles het terrein der vrouwen en de advocaten
werkzaam op kleine kantoren; de commerciële praktijk: het terrein van de manlijke
advocaat en zij die werkzaam zijn op de grote kantoren; de sociale praktijk vormt
het aandachtsgebied van de jongere advocaten.

De sociale praktijk is uiteraard niet het terrein waarop het advocatencollectief het
monopolie heeft. Wel beschouwen de collectieven zichzelf als een exponent daar-
van. Hoeveel de beperkte opzet van het onderzoek een uitgebreide toetsing van
deze pretentie niet toeliet, is toch geprobeerd enigermate na te gaan in hoeverre
aan de hand van de gegevens over de praktijkuitoefening de collectiefleden zich
werkelijk in deze onderscheiden van hun confrères op dit gebied. Uit een vergelij-
king tussen de stagiaires/collectiefleden en de stagiaires/niet-collectiefleden bleek
dat met name de praktijksamenstelling verschillen te zien geeft die een benaming
als bovenaangegeven rechtvaardigen.
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7 Samenvatting en slotbeschouwing

7.1 Samenvatting
Hier is verslag gedaan van een verkennend onderzoek dat in de zomer en de herfst
van 1979 gehouden is onder de Nederlandse advocatuur. Via een schriftelijke
enquête werden al de op het moment van onderzoek ingeschreven advocaten
benaderd. Van hen verleende 37% (N =1226) daadwerkelijke medewerking aan
deze enquête. Dit komt neer op ruim een derde van het totaal aantal feitelijk werk-
zame advocaten in ons land. Hoewel vastgesteld kon worden dat de responsgroep
feitelijk in bepaalde opzichten als representatief voor de balie kan worden
beschouwd, kunnen op basis daarvan géén generaliserende uitspraken worden
gedaan die voor de gehele balie geldig zijn. Dit omdat de mate van betrouwbaar-
heid van dergelijke uitspraken niet exact aan te geven valt.

Het onderzoek vond haar aanleiding in de van departementszijde geuitte wens
de door haar als een experiment op het terrein van de sociale rechtshulp gefinan-
cieerde advocatencollectieven op hun functioneren te beoordelen. In overleg met
de Begeleidingscommissie - waarin onder meer zitting hadden afgevaardigden van
de Nederlandse Orde van Advocaten en leden van advocatencollectieven - is
besloten het uiteindelijke onderzoek een andere strekking te geven en het object
van onderzoek te verbreden.

Twee doelstellingen werden nagestreefd. Allereerst het geven van een beschrij-
ving van de huidige balie in termen van personele samenstelling, verschillen in
werksituaties en vormen van praktijkuitoefening. Op de tweede plaats werd beoogd
na te gaan of binnen de balie sprake is van herkenbare combinaties van personen,
werksituaties en praktijkvormen, kortweg aangeduid als praktijkprofielen. De belang-
rijkste resultaten van de onderhavige enquête worden in het onderstaande kort
aangeduid.

Allereerst de personele samenstelling van de balie. Een bekend gegeven is de
sterke groei van de advocatuur sedert 1970. In de afgelopen 10 jaar nam de abso-
lute omvang van de balie met 80% toe 1970: 2063 advocaten en in 1980: 3726.
Bezien in samenhang met de omvang van de totale Nederlandse bevolking is de
advocatendichtheid in die periode gestegen van 16 advocaten op de 100.000 inwo-
ners toen tot 26 thans. Het directe gevolg van deze toename is de opgetreden ver-
jonging. Maakte in het begin der zestiger jaren de leeftijdscategorie van 34 jaar of
jonger nauwelijks 1/5 deel der balie uit, thans omvat dezelfde categorie de helft van
de responsgroep. Mede tengevolge van de groei is ook de samenstelling naar
geslacht gewijzigd. In 10 jaar tijd is het aandeel der vrouwen binnen de balie bijna
vedubbeld tot 18% in 1980. De groei is in hoofdzaak het gevolg van de sterk toe-
genomen uitstroom van de universiteiten. Voorzover aan de hand van het materiaal
kon worden vastgesteld treedt bij de instroom in de balie geen duidelijke selectie
daarin op.

In het algemeen kan worden aangenomen dat binnen beroepsgroepen een stra-
tificatie bestaat met betrekking tot de bekleding van verschillende posities (vg.
Bucher en Strauss, 1961). Deze kan samenhangen met rechtstreeks binnen de
beroepsgroep relevante factoren maar ook indirecte, buiten de sfeer van de
beroepsuitoefening gelegen maatschappelijke factoren kunnen van invloed zijn.
Afgaande op de resultaten van de enquête waar het de toegang tot de hoge posities
op het kantoor'betreft, blijkt deze veronderstelling ook voor de Nederlandse balie
op te gaan. Het afwijkende carrièrepatroon van de gehuwde vrouwelijke advocaat
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kan alleen begrepen worden tegen de achtergrond van de gangbare rolverdeling
tussen echtgenoten in onze samenleving waardoor de zorg voor de vaak aan-
wezige kinderen primair de vrouw regardeert hetgeen consequenties heeft voor
haar tijdsinvestering in een werkkring buitenshuis.

Dat er tussen advocaten ook verschillen bestaan met betrekking tot hun praktijk,
ook dat valt te beschouwen als een concretisering van de bovenvermelde stratifi-
catie-hypothese. Op basis van in het buitenland verricht onderzoek onder de advo-
catuur (Ladinsky, 1963; Rueschemeyer, 1973; Podmore, 1980) en ook aan de hand
van het onder rechtshulpzoekenden verrichte onderzoek in ons land (Schuyt e.a.,
1976) valt direct of indirect af te leiden dat ook binnen de Nederlandse advocatuur
duidelijke verschillen voorkomen.

De hier ondernomen analyses maakten zichtbaar dat er binnen de balie sprake is
van een differentiatie in aandachtsbesteding aan verschillende terreinen van het
recht. Beschouwt men zoals hier gedaan is de mate van aandachtsconcentratie
als een operationele definiëring van het begrip specialisatie, dan laat het resulaat
van de enquête op dit punt zich als volgt verwoorden. Binnen de balie valt een
zekere mate van specialisatie aan te treffen. De graad van specialisatie varieert
voor de onderscheiden rechtsterreinen. Zo bestaat een naar verhouding vrij sterke
specialisatie op terreinen als handelsrecht, arbeidsrecht, onroerend goed en het
administratieve recht, terwijl daarentegen terreinen als strafrecht, sociale verzeke-
ringsrecht en huurrecht een relatief lage specialisatiegraad te zien geven. In
overeenstemming met hetgeen in de literatuur hieromtrent bekend is werd tevens
geconstateerd dat persoons- en werksituatiekenmerken van invloed zijn op de spe-
cialisatie.

Ter afronding van het betoog is tenslotte nagegaan in hoeverre de resultaten van
deze studie te interpreteren zijn binnen het 'frame of reference' dat aangereikt is in
de sedert 1970 gevoerde discussie over de reorganisatie van de rechtshulpver-
lening. Centraal staat daarin de onderscheiding tussen de 'sociale' versus de 'com-
merciële' rechtshulpverlening. Wanneer men afgaat op al de in deze enquête ver-
zamelde informatie omtrent de praktijk van een advocaat dan blijkt dit stramien -
hier verwoord in het begrippenpaar 'commercieel' versus 'niet-commercieel' -
inderdaad bruikbaar ter karakterisering van de verschillen in praktijken. Men kan
echter ietwat genuanceerder spreken over deze differentiatie wanneer de praktijk
in samenhang wordt gezien met de informatie over de persoon en de werksituatie
van de advocaat. Binnen de in eerste instantie als 'niet-commercieel' gekarakteri-
seerde praktijken laat zich een onderscheiding zien zodat er uiteindelijk van drie
praktijkprofielen sprake is. Een commerciële praktijk - hetgeen wil zeggen een
praktijk gekenmerkt door veel aandacht voor zaken op dit gebied - is het kenmerk
van de manlijke advocaat en de advocaat die werkzaam is op de grote kantoren. De
familiepraktijk is het werkterrein van de vrouwelijke advocaat en die advocaten die
op de kleine kantoren werkzaam zijn. Het praktijktype dat in sterke mate aangetrof-
fen wordt bij de jongere balie is de sociale praktijk. Van dat praktijkprofiel mag het
advocatencollectief de exponent genoemd worden zo bleek uit een vergelijking die
gemaakt is tussen leden van een collectief enerzijds en de overige stagiaires ander-
zijds.

7.2 Slotbeschouwing
Deze slotbeschouwing biedt de gelegenheid om terugblikkend op de enquête een
aantal kanttekeningen te maken omtrent het belang dat men moet hechten aan de
resultaten.

Vooreerst zijn de hier gepresenteerde gegevens van belang uit het oogpunt van
een systematische descriptie van een 'dwarsdoorsnee' van de huidige balie in ons
land. Met betrekking tot de advocatuur in haar geheel is nagenoeg geen informatie
voorhanden. Illustratief in deze is alleen al de schamele hoeveelheid bestaande
gegevens over elementaire, zaken als de ontwikkeling en omvang en samenstelling
van de beroepsgroep sedert de oprichting van de Orde. Gezwegen zij verder over
andersoortige, zowel vanuit beleidsoogpunt als vanuit een sociaal-wetenschap-
pelijk perspectief meer informatieve gegevens over de praktijkuitoefening in de
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meest brede zin van het woord. Een uitzondering vormt de categorie der stagiaires.
De sedert 1970 gehouden landelijke stagiaire-enquêtes bieden enig materiaal in
deze. Het. is echter het gebrek aan vergelijkingsmogelijkheid van deze gegevens
met die van andere categorieën binnen de balie die de gebruikswaarde enigszins
beperkt. Dankzij de onderhavige enquête is het thans voor het eerst mogelijk geble-
ken vergelijkingen als hier bedoeld te maken. Juist waar het de verschillende aspec-
ten van de praktijkuitoefeningen betreft voorziet de enquête in een lacune.

Op de tweede plaats is de enquête van belang daar waar deze aanknopingspunten
biedt voor verder onderzoek. Deze aanknopingspunten zijn zowel van thematische
als van instrumentele aard.

Allereerst wat het thematische aspect betreft. De resultaten omtrent de differen-
tiatie in praktijken binnen de balie laten zich interpreteren binnen een in de sociaal-
wetenschappelijke literatuur vaak gehanteerd model van de rationeel handelende
ondernemer. De advocaat wordt in dit kader opgevat als een ondernemer die zich
met anderen - concurenten - begeeft op een markt van rechtsproblemen. De
praktijk van de advocaat valt in dit raam te beschouwen als een resultante van een
kosten-baten-afweging waarbij ieder er zoveel mogelijk naar zal streven de baten
de kosten te laten overtreffen. Welke soort zaken nu als aantrekkelijk worden gede-
finieerd hangt af van een aantal verschillende overwegingen. Er zijn factoren van
materiële aard (financiële bijv.) maar ook immateriële overwegingen (intellectuele,
juridische, politieke en/of morele) spelen een rol. Daarbij moet tevens bedacht wor-
den dat bij de afweging niet alleen individuele motieven in het geding zijn (mate van
ervaring, kennis), bovenindividuele (structurele) factoren beisvloeden de balans
veelal zelfs in zeer sterke mate. Wat die laatste factoren betreft valt te denken aan
heersende opvattingen binnen de beroepsgroep (bijv. opvattingen omtrent pre-
stige) maar evenzeer aan binnen de bredere samenleving geldende normen en
gebruiken (bijv. opvattingen met betrekking tot arbeidsverdeling tussen man en
vrouw). Het samenspel van deze factoren is een complex geheel en hoewel in deze
enquête nergens de werking van dit model getoetst kon worden, toch valt te stellen
dat het resultaat beter te begrijpen valt binnen het hier summier aangegeven kader,
dan vanuit de veronderstelling als zou de differentiatie een resultaat van toevalsfac-
toren zijn. Het zijn de zaken die financieel het meest belonend zijn en/of waaraan
juridisch een zekere mate van prestige te ontlenen valt die in kenmerkend hoge
mate deel uitmaken van de praktijk van de manlijke advocaat met een lange praktijk-
ervaring en die werkzaam is op het grote kantoor. Het zijn de advocaten werkzaam
op de kleinere kantoren, de jong ervaren advocaten en de gehuwde, vaak parttime
werkende vrouwelijke advocaten die met elkaar gemeen hebben dat hun praktijk -
ongeacht de verschillen daarbinnen - voornamelijk bestaat uit zaken waaraan juri-
disch-intellectueel weinig prestige valt te ontlenen.

Tegen de achtergrond van het door de overheid en de advocatuur gemeenschap-
pelijk onderschreven streven naar een in voldoende mate beschikbaar zijn van
deskundige rechtshulp voor alle categorieën rechtshulpzoekenden, valt ten aan-
zien van het beeld dat de enquête biedt de vraag te stellen of met name de bezet-
ting van de 'sociale praktijk' niet een reden tot zorg vormt. Verondersteld wordt bij
het stellen van die vraag dat de kwaliteit van de rechtshulpverlening enigszins
samenhangt met de mate van ervaring van de advocaat (ook al is dit hoogstwaar-
schijnlijk geen lineaire samenhang), terwijl tevens aangenomen wordt dat er geen
argumenten zijn die het a priori aannemelijk maken dat het juist de op dit praktijk-
gebied gelegen rechtsproblemen zijn waarvan een adequate afhandeling bij uitstek
door relatief onervaren advocaten kan worden verwacht. Er is echter nog een derde
veronderstelling die bij het positief beantwoorden van de gestelde vraag op de ach-
tergrond meespeelt en die hier expliciet gemaakt moet worden. Deze veronderstel-
ling luidt dat het hier gepresenteerde beeld van de differentiatie binnen de balie niet
slechts een beschrijving van het huidige moment is, maar dat het beeld ook het
'natuurlijke carriërepatroon' binnen de balie traceert. Andersgezegd, men kan van
mening zijn dat onder invloed van de huidige ontwikkeling binnen de balie en de
belangstelling voor die 'sociale praktijk' dit beeld over een bepaald aantal jaren
heel anders zal zijn; men kan echter ook twijfelen of dit het geval zal zijn zonder dui-
delijke ingrepen in wat kortheidshalve wordt aangeduid als het heersende 'vrije-
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markt mechanisme' binnen de advocatuur. Strikt gesproken kan men op grond van
het materiaal uit de enquête geen uitsluitsel geven want een beantwoording van dit
probleem vergt informatie over het carriëre-verloop binnen de balie. Die gegevens
ontbreken vooralsnog en het was mede dit soort informatie waarin via het voor-
genomen vervolgonderzoek voorzien had kunnen worden.

Met betrekking tot een antwoord op de vraag in kwestie kan men dus alleen ver-
onderstellenderwijs spreken. Maar zoals altijd, de ene veronderstelling zal de wer-
kelijkheid dichter benaderen dan de andere. Gegeven het hierboven gestelde kan
de veronderstelling dat het hier slechts een momentopname is en dat de situatie
zich zelf zal wijzigen, redelijkerwijs alleen verdedigd worden met het argument dat
met de 'vierde aandachtsgolf' een nieuw soort advocaat de balie is binnengekomen
een 'new breed of professionals' die andere maatstaven aanlegt omtrent de eigen
carriëre dan het 'establishment', dat meer oog heeft voor maatschappelijke noden
dan het eigen belang en daarom die zake aanvat die door de traditionele balie ver-
waarloosd waren (vgl. Wexler, 1970). Uit Amerikaans onderzoek waarbij de 'tra-
ditionele advocatuur' met betrekking tot de on- en minvermogenden (The Legai Aid)
werd vergeleken met het qua doel, opzet en stijl duidelijk afwijkend Legal Serviees-
programma, bleek tussen de soort mensen binnen beide organisaties geen grote
verschillen (Erlanger, 1978; Handler e.a. 1978).

Wat ons eigen land betreft, ook hier kon men in de geluiden die aanvankelijk van
het front der sociale rechtshulp in het algemeen en dat van de collectieven in het
bijzonder kwamen een bijna euphorisch optimisme in deze proeven. Dit is nau-
welijks verbazingwekkend, immers een van de meest belangrijke legitimerings-
gronden voor veranderingen is het perspectief op 'echte' verbeteringen. De praktijk
is altijd wat weerbarstiger zo ook hier. Wie de meest recente geluiden vergelijkt met
die allereerste bemerkt dat de teneur veranderd is. Een treffende verwoording van
het opgetreden veranderingsproces vindt men in het navolgende citaat van een van
de woordvoerders van deze beweging. Sprekend over de nieuwe generatie merkt
hij op: 'Die groep is geprofessionaliseerd, en daar gaan dan ook materiële belan-
gen heel hard meewegen. Aanvankelijk was er een mentaliteit dat het eigenlijk vies
is om over geld te praten, maar na verloop van tijd blijkt dat toch wel een erg zware
wissel op de toekomst te zijn. Een jonge advokaat op een aardig kantoor zit na z'n
stage al gauw op het niveau van een leraar of hoger, en na verloop van tijd, als hij of
zij maat wordt, kan dat stijgen tot een veelvoud daarvan. Op de Bureaus voor
Rechtshulp worden de juristen betaald volgens het beginsalaris van een weten-
schappelijk medewerker ook lang niet slecht. (...) Het vervelende is echter vooral
dat door het inkomensbeleid dat nu wordt gevoerd er geen enkel perspektief op ver-
betering meer in zit. Of je moet op een heel andere manier gaan werken. Dat geeft
grote spanningen. Die uiten zich ofwel in een groot verloop, ofwel in het feit dat men
op den duur toch traditioneler en advocaatachtiger gaat draaien' (de Roos, 1981.
Cursivering ak).

Tegen deze achtergrond is ook de ontbinding van het Amsterdams Advokaten
Kollektief (per 1 mei 1981) geen achteloos incident. Nu moet men ook hier weer
enigszins sceptisch zijn. Een verloop binnen dergelijke organisaties betekent niet
per definitie een verlies van kennis en ervaringen met betrekking tot het brede ter-
rein van de sociale praktijk (vgl. Katz, 1978). Ook mag er enig optimisme geput wor-
den uit het zoëven vermeide Amerikaanse onderzoek waarin bleek dat het werken
binnen het kader van Legai Services invloed had op het carriëre-verloop van de
individuele advocaten. Deelnemers aan dat programma hadden een van de door-
snee advocaat afwijkende praktijk waarin met name meer aandacht aan de sociaal-
zwakkeren besteed werd dan het geval was bij de praktijk van de gemiddelde advo-
caat (Erlanger, 1977 Handier e.a. 1978). Desalniettemin werd uit het onderzoek dui-
delijk dat van dit zogenoemde 'spill-over'-effect geen wonderen verwacht mogen
worden waar het een herverdeling van de aandacht van de totale Amerikaanse
balie betreft. Dat laatste kan men ook voor ons land van toepassing verklaren.
Getuige het in 1980 gepubliceerde voorontwerp van een wet op de rechtshulp is de
overheid ook voornemens een dergelijke ingreep te realiseren. Hoe deze er feitelijk
uit zal komen te zien staat thans niet geheel vast. Hier is het slechts van belang te
constateren dat terwille van een effectieve regulering informatie omtrent het feitelijk
carriërepatroon binnen de balie niet onbelangrijk genoemd kan worden en deze
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thans ontbreekt. In het bovenstaande is ook sprake van het instrumentele belang
van de enquête het is hier de plaats dit belang nader toe te lichten.

In de analyse via de weg van de operationalisering van begrippen is een aantal
meetinstrumenten gecreëerd. Met deze instrumenten is hier gewerkt en zij hebben
hun diensten enigszins bewezen. Waar het echter omgaat is dat het niet bij een-
malig gebruik dient te blijven maar dat het hulpmiddelen zijn voor verder onder-
zoek. Zo valt allereerst te denken aan de hier geconstrueerde classificaties van
rechtsterreinen waarmee de praktijken van advocaten inhoudelijk beschreven kun-
nen worden. Vergeleken met de eerder (in stagiaire-enquêtes) gebezigde classifi-
caties heeft de hier gevolgde procedure het voordeel dat deze classificaties als het
ware `vanuit de praktijk zelf' opgebouwd zijn. Een aan deze methode inherent
nadeel is de mate van onnauwkeurigheid die er insluipt omdat men niet zeker weet
of dezelfde labels dezelfde zaken dekken. Gegeven het resultaat. mag die onnauw-
keurigheid wellicht niet erg storend geschat worden, het komt aan op een toetsing
ervan in de praktijk die duidelijk kan maken in welke mate er winst geboekt is in
deze. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop in het voorgaande `specialisatie' geme-
ten is. Bij het construeren van elk meetinstrument moet men als onderzoeker nu
eenmaal beslissingen nemen die in meer of mindere mate arbitrair zijn, waarbij
men, anders gezegd, ook andere keuzes zou kunnen doen. Zo is `specialisatie' hier
geoperationaliseerd met behulp van een relatieve score die de mate van concentra-
tie - of divergentie - van de feitelijke aandachtsbesteding van advocaten uitdruk-
ken, afgaande op het aantal zaken dat men doet. Nu kan men allereerst een vraag-
teken plaatsen bij het gebruik van relatieve scores omdat aldus de absolute ver-
schillen tussen advocaten verdwijnen. Ziet men daarvan af dan kan men vervol-
gens debateren over de hoogte van de score die bepaalt of men al of niet op een
bepaald terrein 'specialist' is. Als men niet van een voor elk terrein geldend identiek
criterium wenst uit te gaan maar de hoogte van de grens wil laten afhangen van de
mate waarin andere advocaten aan het terrein aandacht besteden, dan rijst de
vraag wie die anderen zijn: alle (aan het onderzoek medewerkende) advocaten of
alleen diegenen die zich ook op het bedoelde terrein begeven? Het is duidelijk dat in
principe al de stappen voor kritiek vatbaar zijn. Door dit alles expliciet te maken
wordt de `objectiviteit' gerelativeerd, maar niets wordt daardoor teruggenomen van
de hier gepresenteerde resultaten. Zoals altijd, het resultaat vormt enige indicatie
voor de waarde van het werk. Maar in de wetenschap telt de uitkomst niet alleen,
ook het spel is van belang. Het is een eis van wetenschappelijkheid dat men de pro-
cedure die men gehanteerd heeft expliciet maakt dit zowel om anderen de gelegen-
heid te bieden deze nog eens op haar waarde de toetsen als ook om andere pro-
cedures daarnaast te plaatsen. 'Specialisatie' zoals op grond van dit materiaal
gemeten, staat voor feitelijke aandachtsverdeling. Men kan ook `specialisatie'
opvatten in de zin van het hebben van een zekere hoeveelheid kennis op een ter-
rein. Of kennis en aandachtsverdeling samen gaan, dat is in deze studie aangeno-
men maar alleen de proefondervindelijke weg leidt tot een definitief antwoord op
deze vraag. Derhalve ook met betrekking tot de hier gehanteerde instrumenten
geldt - zoals voor de gehele enquête - dat het een verkenning is. De waarde van een
exploratie blijkt pas werkelijk wanneer het inzicht dat daaruit resulteert als gids
dienst kan doen bij een herbetreding van hetzelfde terrein van onderzoek.

70



Lijst van gebruikte literatuur

Ars Aequi De balie, een leemte in de rechtshulp? Ars Aequi, 1970

Bakker van der A, M. et al, Voorlopig verslag van de stagiaire-enquête 1970, Bij-
voegsel bij Advocatenblad van 16 november 1979

Bastelaar, K. van, De stagiaire in Groningen, Adv.bl. 1977a: 78 e.v.

Bastelaar, K. van, De Arnhemse jonge balie, Rapport in opdracht van de Jonge
Balie van het arrondissement Arnhem, 1977b.

Bastelaar, K. van, Een meester is nog geen advocaat. Intermediair, jrg. 14, nr. 21,
1978.

Berends, M. Een tipje van de toga; praktijkprofiel van een buitenpatronaat. Gronin-
gen 1979 (doctoraalscriptie ongepubliceerd).

Boekman, S. et al, De kosteloze rechtsbijstand in Nederland. Verslag van de Stu-
diecommissie Rechtsbijstand aan on- en minvermogenden, Nederlandse Orde van
Advocaten, 's-Gravenhage 1975.

Braam, A. van en H.G. Surie, Toestand en Toekomst van de Nederlandse Balie.
Nederlandse Orde van Advocaten, Rotterdam 1972.

Braam, A. van (Commissie IV) Het onderscheid tussen de sociale en de commer-
ciële advocatuur. Adv.bl., 1973: 413-e.v.

Brouwer, G., Over wie de toevoegingen nu eigenlijk doen. Rechtshulp, 1980, nr. 4:
17 e.v.

Bucher en Strauss, Professions in process. American Journal of Sociology, vol. 66,
1961: 325 e.v.

Bruin, H.G., Rechtshulpbibliografie 1970-1977. Adv.bl. 1978: 78 e.v.

Collaris J.W.M., G. Krijnen en A.R. Westerdiep. Toekomstige rechters en officieren
van justitie? Nijmegen 1975.

Commissie praestagiaire opleiding, Opleiding van de advocaat, Nederlandse Orde
van Advocaten, 's-Gravenhage 1977.

Driel A. van, Naar een statuut van de rechtshulp. Adv.bl. 1977 extra zomernummer

Doorne-Huiskes J. van, Vrouwen en beroepsparticipatie. Een onderzoek onder
gehuwde vrouwelijke academici, Utrecht 1979.

Ende, H.W. van der en M. Verhoef, Inductieve statistiek voor gedragswetenschap-
pen, Agon Elsevier Amsterdam/Brussel, 1973.

71



Epstein, Cynthia F., Woman's place - Options and limits in professional carreers.
Berkely University of California Press 1980.

Erlanger, H.S.1 Social reform organizations and subsequent careers of participants:
a follow-up study of early participants in the OEO legal services program. American
Sociological Review 1977, vol. 11: 233 e.v:

Erlanger, H.S., Lawyers and neighborhood legal services: social background and
the impetus for reform. American Sociological Review 1978, vol. 12: 254 e.v.

Feinman, C.,Woman in the Criminal Justice system. Praeger, New York 1980

Gadourek, I., Sociologische onderzoekstechnieken. Van Loghum Slaterus, Deven-
ter 1972.

Gifi, A., Niet-lineaire multivariate analyse, Leiden 1980.

Handler, J.F. e.a., Lawyers and the pursuit of legal rights. Academic Press, New
York 1978.

Hes, J. Tussen wal en schip- tussen recht en hulpverlening. Van Lochem Slaterus
Deventer 1981

Hooftman, J.C., De advocaat en de rechtshulp, Tjeenk Witlink Zwolle, 1976.

Hávels, B.W.M. en G. Krijnen, Functies van juristen. Instituut voor Toegepaste
Sociologie, Nijmegen 1974.

Katz, J., Lawyers for the poor in transition: involvment, reform, and the turnover pro-
blem in the legai services program. Law and Society Review 1973, vol. 12: 275 e.v.

Ladinsky, J., Careers of lawyers, law practice and legal institutions. American
Sociological Review, 1963, vol. 28: 47 e.v.

Ladinsky, J., The impact of social backgrounds of lawyers on law practice and the
law. Journal of Legal Education, 1963, vol. 16: 127 e.v.

Manen, N. van, De Rechtshulpverleners, Kluwer Deventer 1978.

Moret en Limpberg, Rapport uitgebracht aan de Algemene Raad van de Nederland-
se Orde van Advocaten betreffende tijdsbesteding en kantoorkosten advocaten-
kantoren, Rijswijk (Z.-H.), 1974.

Podmore, D., Bucher and Strauss revisited the case of the solicitors' profession.
Britisch Journal of Law and Society 1980 1.

Prakken, T. Rechtshulp 1970-1980: politieke actie of een gat in de markt. N.J.B.
1980: 149 e.v.

Roos, Th. de, Het is kiezen of delen voor de advokatenkollektieven. Interview in De
Groene Amsterdammer, 7 januari 1981 a.

Roos, Th. de, Stagnatie in de rechtshulpbeweging? Recht en Kritiek, 1980: 478 e.v.

Rueschemeyer, D., Lawyers and their society. Harvard University Press, Cam-
bridge Mass., 1973.

Schuyt, C.J.M., De stagiaire van 1973, Adv.bl., 1974: 473 e.v.

72



Schuyt, C.J.M., C.A. Groenendijk en BP. Sloot, De weg naar het recht, Kluwer
Deventer 1976.

Sloot, B.P., Ervaringen van vrouwelijke juristen, Nijmegen 1980.

Strengers, F.P.M., Notities over de Nederlandse advocatuur. lntermediair, 1973.

Wexler, S., Practicing law for poor people. The Yale Law Journal. 1970, 1049 e.v.

73



Bijlagen

Bijlagen bij hOOfdstuk 1

1.1 a Samenstelling BegeIeidingscorn~j~~~0 77

1.1 b Taakomschrijving van de Begeleidingscorn~~55~~ 78

Bijlagen bij hOOfdstUk 2

ll.la Tekst aanbiedöngsbrjef 79

11.1 b Tekst van toelichting op het enquêteforrn~~j0~ 81

ll.lc Enquêteforrnu~j~~ 83

11.2 Frequenties 87

11.3 Toetsing van responsg roep op representativiteit 94

11.4 Enkele methodische begrippen 96

Bijlagen bij hOOfdStUk 3

111.1 Advocatendichthejd in Nederland in de periode 1947-1980 98

111.2 Ontwikkeling van het aantal ingeschrev~~ advocaten en
afgestudeerden aan juridische faculteiten in Nederland in de
periode 1950-1980 98

111.3e Aantal vrouwelijke advocaten in Nederland in de periode 1962-1980 99

lIl.3b Aantal vrouwelijke stagiaires in Nederland in de periode 1970-1980 99

111.4 Verdeling van advocaten naar geslacht en de arbeidssector van vader 99

Bijlagen bij hOOfdStuk 4

IV.i Samenhang tussen plaats van vestiging van het kantoor en de
kantooromvang 100

IV.2 Verdeling van advocaten uitgesplitst naar positieniveau naar
geslacht, burgerlijke staat en beide laatste kenmerken

gecombineerd 100

75



Bijlagen bij hoofdstuk 5

V.la Samenhang tussen bruto-jaarinkomen (1978) van de stagiaires
en de grootte van het kantoor waarop ze werkzaam zijn 101

V.lb Samenhang tussen bruto-jaarinkomen (1978) van de mede
werkers en de grootte van het kantoor waarop ze werkzaam zijn 101

V.lc Samenhang tussen bruto-jaarinkomen (1978) van de maten/
directeuren en de grootte van het kantoor waarop ze werkzaam zijn 101

V.2 Samenhang van de praktijkgrootte van de advocaat en het aantal
uren dat men per week aan de advocatuur besteedt ioi

V.3 Gemiddelde praktijkgrootte van advocaten, uitgesplitst naar ge
slacht en burgerlijke staat van de advocaat i 02

V.4a Samenhang tussen de mate van ervaring in de advocatuur en
de praktijkgrootte 102

V.4b Samenhang tussen de mate van ervaring in de advocatuur
en de praktijkgrootte bij de stagiaires 102

V.5 Gemiddelde praktijkgrootte van stagiaires, uitgesplitst naar jaar
van stage en jaar van ondervraging 102

V.6 Het al of niet in behandeling hebben van toevoegingen, uit-
gesplitst naar ervaring en geslacht van de advocaat i 03

Bijlagen bij hoofdstuk 6

VI. 1 Toelichting op de HOMALS-analysetechniek 104

VI .2 Drie classificaties van rechtsterreinen 105

Vl.3a Samenhang tussen de mate van activiteit op commercieel
gebied en het bruto-jaarinkomen (1978) uit de advocatuur i 07

Vl.3b Samenhang tussen de mate van activiteit op het gebied van
familierecht en het bruto-jaarinkomen (1978) uit de advocatuur 107

Vl.3c Samenhang tussen de mate van activiteit op sociaal gebied en
het bruto-jaarinkomen (1978) uit de advocatuur i 07

Vl.4 Toelichting op de CANALS-analysetechniek 107

VI .5 Canonische correlatiecoëfficienten tussen achtergrondkenmerken
van advocaten en de aandacht voor drie praktijkgebieden 108

Vl.6 Samenhang tussen de mate van bij-/nascholingsactiviteit en de
ervaring van advocaten 108

Vl.7 Canonische correlatiecoëfficienten tussen achtergrondkenmerken
van advocaten en praktijksamenstelling. 109

76



Bijlage 1.1a

Samenstelling Begeleidingscommissie

Voorzitter
Dhr. Mr. B. Pronk

Leden:
Mw.Mr. I.H. Wildeboer

Jhr.Mr. H.Ph.J. Quarles van Ufford

beiden later vervangen door:
Dhr. Mr. B. Romijn

Mw.Mr. E.E. Minkjan
Mw.Mr. M. de Rooij

later vervangen door:
Dhr.Mr. P. Brantjes

Dhr.Mr. A. Fokkema

Dhr.Mr. A.J. van Wessem

Dhr.Mr. J. Gerrits

later vervangen door:
Mw.Mr. L. Mannheims

Dhr.prof.Mr. H. Franken

Dhr.prof. J. Griffiths

Dhr.Mr. L.A. Geelhoed

Dhr.Mr. W.F.G. Meurs

Dhr.Dr. D.W. Steenhuis
later vervangen door:
Dhr.Dr. J.J.M. van Dijk

President van de Arrondissementsrecht-
bank te Breda

Advocaat te Rotterdam Lid van de Alge-
mene Raad en waarnemend Deken oud-
portefeuillehoudster Advokatenkollektie-
ven
Advocaat te Breda oud lid van de Alge-
mene Raad en oud-waarnemend Deken

Advocaat te Haarlem Lid van Algemene
Raad en Portefeuillehouder Rechtshulp
en Specialisatie
Adjunct-secretaris van de Orde
Advocaat te Amsterdam lid van het
Amsterdams Advokatenkollektief

Advocaat te Amsterdam lid van het Advo-
katenkollektief Oud-West
Advocaat te Groningen lid van het Advo-
katenkollektief Nieuwe Ebbingstraat
Advocaat te Sittard voorzitter van het
Landelijk Overleg Rechtshulpstichtingen
(LORS)
Coordinator van het Buro voor Rechts-
hulp te Tilburg vertegenwoordiger van
het Landelijk Overleg Coordinatoren
(LOK)

Medewerkster Buro voor Rechtshulp te
Amsterdam.
Hoogleraar Inleidingen rechtsweten-
schappen aan de Rijksuniversiteit Leiden
Hoogleraar Rechtssociologie aan de
Rijksuniversiteit Groningen
Raadadviseur bij de Stafafdeling Wet-
geving en Publiekrecht van het Ministerie
van Justitie
Hoofd van de afdeling Algemene en Juri-
dische Zaken van de hoofdafdeling Alge-
mene Rechtshulp, D.O.R.R., Ministerie
van Justitie
Hoofd van het W.O.D.C.

Raadadviseur bij het W.O.D.C.
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Bijlage 1.1 b.

Taakomschrijving van de Begeleidingscommissie

De taak van de begeleidingscommissie laat zich puntsgewijs als volgt omschrijven:

a. het leveren van een bijdrage aan de concipiëring van het onderzoek.
b. het vaststellen van het definitieve onderzoekplan en het toezien op uitvoering

ervan
c. het adviseren van de onderzoeker(s) m.b.t. inhoudelijke en eventueel onder-

zoektechnische aspecten van het onderzoek
d. het verzorgen van de introductie van de onderzoek(s) bij personen en/of instan-

ties op het terrein van het onderzoek.
e. het toezicht houden op de uiteindelijke rapportage van de resultaten.
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Geachte Mevrouw, Mijnheer,

9nme1LC

Zoals bekend heeft het Ministerie van Justitie sedert 1974, bij wijze van experi-

ment op het terrein van de rechtshulpverlening door de advocatuur, zes advocaten-

collectieven financieel ondersteund voor de duur van de eerste drie jaar van hun

functioneren. Met de afloop van dit experiment in het vooruitzicht, heeft het

Ministerie het WODC verzocht een onderzoek ter evaluatie van dit experiment uit

te voeren.

Voor nadere informatie betreffende de achtergrond, doelstelling en opzet van het

onderzoek, verwijs ik u naar de bijgevoegde toelichting. Aan hetgeen daar vermeld

staat, wil ik hier slechts het volgende toevoegen.

Het Ministerie heeft ter begeleiding van dit onderzoek -zoals te doen gebruike-

lijk- een commissie ingesteld. De samenstelling ervan treft u aan op de achter-

zijde van de toelichting. De commissie heeft een adviserende en een controle-

rende taak. Ilet is de commissie , na uitgebreide gedachtenwisseling, gebleken

dat informatie en inzicht omtrent de praktijkvoering van de Nederlandse advoca-

tuur in haar geheel en met name die van de verschillende binnen de balie te on-

derscheiden categorieën bijna volledig ontbreken. Onderzoek met betrekking tot

bijzondere aspecten van de ontwikkelingen in de rechtshulpverlening door de ad-

vocatuur, zoals het door het Ministerie opgedragen onderzoek naar de praktijk-

voeringen van de advocatencollectieven, kan pas zinvol zijn, nadat de situatie

in zijn geheel enigszins in kaart is gebracht. Vandaar dat het onderzoek uitein-

delijk die opzet en omvang gekregen heeft die tiet nu heeft.
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Bijgaand gelieve u aan te treffen het vragenformulier van een enquête onder

alle leden van de Nederlandse advocatuur. Aanwijzingen voor de invulling van

dat formulier treft u aan in eerdergenoemde toelichting.

Wil het onderzoek slagen, dan is het verstrekken van betrouwbare informatie

van uw kant uiteraard een eerste vereiste. U kunt zich verzekerd weten, dat

de onderzoeker bij de verwerking van deze vertrouwelijke gegevens, de nodige

zorgvuldigheid zal betrachten. De commissie zal daarop toezien.

Ik hoop dat ik bij deze niet tevergeefs een beroep op uw bereidheid tot mede-

werking heb gedaan. Bij voorbaat wil ik u daarvoor danken.

Hoogachtend,

Dr. D.W. Steenhuis
Hoofd van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum
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Bijlage I1.1 b.

Toelichting op het onderzoek en het enquêteformulier.

Achtergrond van het onderzoek
Zoals u in de bijgesloten brief heeft kunnen lezen, voert het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie een
onderzoek uit onder de gehele Nederlandse advocatuur. Dit onderzoek geschiedt
op verzoek van de leiding van het Departement naar aanleiding van het binnen
afzienbare tijd aflopen van het door het Ministerie van Justitie financieel onder-
steunde experiment met 6 advocatencollectieven.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het verzamelen van enkele gegevens die inzicht kun-
nen verschaffen in zowel de samenstelling van en de rechtshulpverlening door de
Nederlandse advocatuur in haar geheel, als ook in de samenstelling van en de
rechtshulpverlening door verschillende binnen de balie te onderscheiden cate-
gorieën, met daarbij speciale aandacht voor de advocatencollectieven.

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek omvat een aantal deelonderzoeken. Het eerste bestaat uit een
schriftelijke enquête onder de gehele Nederlandse balie. In die enquête worden
enkele elementaire gegevens over de advocatuur verzameld, die voor het verdere
onderzoek belangrijk zijn. Het tweede deelonderzoek zal bestaan uit een mon-
deling interview. Hiertoe wordt een representatieve steekproef uit de balie getrok-
ken. In dat onderdeel zal meer uitvoerig op een aantal aspecten van het werk van
de advocatuur worden ingegaan.

Opzet van de schriftelijke enquête
Thans vragen wij uw medewerking voor het eerste deelonderzoek de schriftelijke
enquête. Deelname hieraan geschiedt op basis van volledige anonimiteit. Wij kun-
nen de op de formulieren verstrekte informatie niet herleiden tot identificeerbare
respondenten. In verband met het streven naar een betrouwbaar beeld van de to-
tale advocatuur willen wij u vragen de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
Mocht u niettemin onoverkomelijke bezwaren hebben tegen bepaalde vragen, dan
wordt u verzocht in elk geval de overige vragen te beantwoorden. Wanneer wij over
die gegevens beschikken kan namelijk worden vastgesteld in hoeverre de groep die
wél medewerking aan het onderzoek verleende, verschilt van die welke van mede-
werking afzag. Dat is belangrijk bij het bepalen van de geldigheid van de resultaten.

Bij het opstellen van het vragenformulier is in ruime mate rekening gehouden met
de adviezen van de vertegenwoordigers van de Algemene Raad in de Begeleidings-
commissie, terwijl op hun verzoek vragen zijn toegevoegd. De vragen 1 t/m 22 heb-
ben dan ook hun instemming. De Algemene Raad heeft echter te kennen gegeven
bezwaar te hebben tegen de laatste vraag de vraag naar het inkomen van de advo-
caat. De Raad acht deze prematuur nu de Minister van Economische Zaken heeft
aangekondigd een onderzoek naar de inkomenspositie van de advocatuur te willen
laten verrichten. Bovendien acht de Raad de vraag overbodig, nu de balie in korte
tijd reeds tweemaal omtrent economische gegevens ondervraagd is. Op grond hier-
van wil de Raad zich onthouden van het doen van een aanbeveling van de onder-
havige enquête.

Opzet van vragenformulier en wijze van invulling
Deze vragenlijst bevat voor het merendeel vragen naar feiten waarvan veronder-
steld mag worden dat u ze `uit het hoofd' weet. Invulling van de vragenlijst zal u
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daarom slechts een geringe hoeveelheid tijd kosten. Deze wijze van invulling zal
naar men mag aannemen geen moeilijkheden veroorzaken. U wordt verzocht de
cijfer-codes van het reeds geformuleerde antwoord dat in uw situatie (het meest)
van toepassing is, te omcirkelen. In andere gevallen is er ruimte aangegeven waar
uzelf een antwoord kunt formuleren.

Nadere informatie
Gepoogd is de vragen zó te formuleren dat misverstanden uitgesloten zijn. Mocht u
toch met moeilijkheden zitten bij de beantwoording ervan, dan kunt u altijd contact
opnemen met de onderzoeker, die met de uitvoering is belast, rechtstreeks te berei-
ken onder telefoonnummer 070-70 65 64. (Vanzelfsprekend kan uw identiteit hier-
bij volkomen onbekend blijven.)

Retournering formulier
Na invulling van dit formulier kunt u het in de bijgesloten enveloppe stoppen. Deze
behoeft niet gefrankeerd te worden. Mogen wij u verzoeken om binnen 14 dagen na
ontvangst het formulier te retourneren?

Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Bijlage 11.1 c.

Enquête onder de nederlandse advocatuur
enquêteformulier

Gegevens over uw persoon

1. Uw geslacht: 1. man
2. vrouw

2. Uw huidige burgerlijke staat: 1. ongehuwd
2. gehuwd
3. samenlevingsverband
4. gehuwd geweest

3. Uw geboortejaar: 19..

4. Beroep van uw vader:
Indien overleden: het laatst uitgeoefende beroep.

O 5. Beroep van uw moeder:*

i 6. Universiteit/Hogeschool waar u bent
afgestudeerd (rechten):

7. Jaar waarin u afgestudeerd bent (rechten): 19..

8. Jaar waarin u voor de eerste maal op het
tableau bent ingeschreven: 19..

9. Bent u op dit moment stagiaire? 1. nee
2. ja in mijn ..e jaar.

Indien uw moeder geen beroep uitoefent of uitgeoefend heeft, wilt u dan hier
noteren: de hoogste opleiding die zij genoten heeft.
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Gegevens over uw werksituatie

10. Arrondissement waar het kantoor waar u
werkzaam bent, gevestigd is:

11. Aanduiding van plaats waar dit kantoor
gevestigd is: 1. plattelandsstad (10.000 inw.

en minder)
2. kleine stad (10.000-30.000)
3. middelgrote stad (30.000-

100.000 inw.)
4. grote stad (100.000 inw. en

meer)

12. Kunt u de (rechts)vorm van uw werksituatie
omschrijven?

alléén wanneer antwoord-categorie
4, 5, 6 of 7 geldt, dan vraag 13

1
13. Wat is uw positie binnen genoemd

werkverband?

14. Hoe groot is het kantoor waar u thans
werkzaam bent?

1. buitenpatronaat
2. werkzaam als/bij alleengeves-

tigd advocaat
3. werkzaam in/bij kantoorcom-

binatie
4. werkzaam in/bij maatschap
5. werkzaam in/bij B.V.
6. werkzaam in collectief
7. anders:

1. partner/directeur, directrice
2. medewerker, medewerkster
3. anders:

1. aantal partners:
2. aantal

medewerk(st)ers:
3. aantal stagiaires:
4. juridisch geschoolden

(niet advocaat):
5. administratief

personeel:
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Gegevens over na- enlot bijscholing

15. Wilt u een schatting geven van het aantal uren dat u in 1978 hebt besteed aan
na- en/of bijscholing?

Onder na of bijscholing
doornemen van vakliteratuur of
jurisprudentie;

wordt hier verstaan: alle ^. gemiddeld aantal
studie-activiteiten niet ver- uren per WEEK
richt in direct verband met
de behandeling van bepaal- bijwonen lezingen, cursussen
de zaken. ^. aantal uren

per JAAR

anders:

aantal uren
per JAAR

16. Welke onderwerpen werden hierbij belicht?

Gegevens over uw praktijk

17. Wilt u in onderstaand schema aangeven op welke terreinen van het recht uw
praktijk zich voornamelijk afspeelt? geschat aantal zaken op dit

omschrijving rechtsterrein ^ moment in behandeling
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. overige gebieden

totale praktijk:

18. Wilt u in het bovenstaande schema t.a.v. elk door u onderscheiden
rechtsterrein een schatting geven van het aantal zaken dat u op
dit moment in behandeling hebt? l

De ervaring leert dat mensen vaak moeite hebben met het geven van een schat-
ting omdat zijzelf de induk hebben dat een dergelijke benadering geen waarde
heeft. Wij vragen u over deze aarzeling heen te stappen, want zelfs een in uw
ogen grove schatting is voor ons waardevol.
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19. Wilt u een schatting geven van het aantal
straftoevoegingen dat u op dit moment in
behandeling hebt? aantal:

20. Wilt u een schatting geven van het aantal
civiele toevoegingen dat u op dit
moment in behandeling hebt? aantal:

21. Uitgaande van de totale hoeveelheid tijd die u
aan uw praktijk besteedt, hoeveel tijd daarvan
besteedt u aan de behandeling van
toevoegingen? percentage:

22. Uw beroepsuitoefening omvat: 1. een full-time werkverband;L gemiddeld
aantal uren
per week:

2. een part-time werkverband;L gemiddeld
aantal uren
per week:

23. Als u gedurende het gehele jaar 1978 werkzaam bent geweest in de advo
catuur, zou u dan uzelf in een van de onderstaande jaarinkomenscategorieën
willen plaatsen?

Toelichting:

1. Het gaat hierbij om uw bruto jaarinkomen (over het fiscale jaar 1978) alléén
voorzover dat uit de uitoefening van de advocatuur voortvloeit. Aansluitend bij
de geldende fiscale terminologie laat zich dat als volgt omschrijven.

2. Voor de zelfstandigen onder u betreft het hier: de winst uit onderneming.

Voor de directeuren NV/BV en leden van een maatschap geldt: het inkomen uit
arbeid vermeerderd met het winstdeel uit de onderneming (vóór aftrek van ven-
nootschapsbelasting).

Voor diegenen werkzaam in een dienstverband betreft het:

het inkomen uit arbeid vermeerderd met de door u betaalde pensioenpremie.

3. U gelieve uw eventuele inkomen uit andere bron(nen) en/of dat van uw even-
tuele echtgenoot/echtgenote buiten beschouwing te laten bij de beantwoording
van deze vraag.

categorie jaarinkomen
1. minder dan 25.000,-
2. van 25.000,- tot 50.000,-
3. van 50.000,- tot 75.000,-
4. van 75.000,- tot 100.000,-

5. van 100.000,- tot 125.000,-
6. van 125.000,- tot 150.000,-

7. van 150.000,- tot 200.000,-

8. meer dan 200.000,-
9. niet het gehele jaar 1978 werkzaam geweest binnen de advocatuur.

Hartelijk dank voor uw medewerking
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Bijlage 11.2

Enquête onder de nederlandse advocatuur
frequenties

1. geslacht: bs. %
man 991 81,1
vrouw 231 18.9

100.0
geen antwoord 4

1226

2. huidige burgerlijke staat:
ongehuwd 215 17.6
gehuwd 879 71.9
samenlevingsverband 73 6.0
gehuwd geweest 56 4.6

100.0
geen antwoord 9

1226

3. leeftijd:
30 jaar 249 20.3
31-34 jaar 387 31.6
35-39 jaar 250 20.4
40-55 jaar 339 27.8

100.0
geen antwoord 1

1226

4. Beroep van vader:

Arbeidssector: abs. %
Industriële/Ambachtelijke sector 128 10.9
Handel/Verkeer 175 14.9
Administratie/Financiën 282 24.0
Medische/Sociale/Verzorgende sector 111 9.5
Onderwijs 101 8.6
Agrarische sector 48 4.1
Bestuurlijke/Militaire sector 254 21.7
Artistieke/Wetenschappelijke sector 74 6.3

100.0
geen antwoord 53

1226
Opleiding:

L.O. of V.G.L.O. of niet voltooide U.L.O. 32 2.7
L.O. of V.G.L.O. of niet voltooide U.L.O. + part-time opl. 18 1.5
L.B.O. of huishoudschool 164 14.0
L.B.O. of huishoudschool + part-time opleiding 19 1.6
U.L.O. of niet voltooide V.H.M.O. 32 2.7
U.L.O. of niet voltooide V.H.M.O. + part-time opl. 83 7.1
V.H.M.O. of M.B.O. 155 13.2
H.B.O. 271 23.1
Universiteit/Hogeschool 399 34.0

100.0
geen antwoord 53

1226
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5. Beroep van moeder:

Arbeidssector:
Industriële/Ambachtelijke sector 13 4.5
Handel/Verkeer 28 9.7
Administratie/Financiën 46 15.9
Medische/Sociale/Verzorgende sector 86 29.8
Onderwijs 84 29.1
Agrarische sector 2 0.7
Bestuurlijke/Militaire sector 11 3.8
Artistieke/Wetenschapelijke sector 19 6.6

100.0
geen antwoord/geen beroep 937

1226

Opleiding:

L.O. of V.G.L.O. of niet voltooide U.L.O. 159 15.4
L.O. of V.G.L.O. of niet voltooide U.L.O. + part-time opl. 9 0.9
L.B.O. of huishoudschool 80 7.8
L.B.O. of huishoudschool + part-time opleiding 5 0.5
U.L.O. of niet voltooide V.H.M.O. 160 15.5
U.L.O. of niet voltooide V.H.M.O. + part-time oplei-
ding 66 6.4
V.H.M.O. of M.B.O. 317 30.8
H.B.O. 160 15.5
Universiteit/Hogeschool 74 7.2

100.0
geen antwoord 196

1226

6. Universiteit/Hogeschool waar afgestudeerd (rechten):
abs. %

Amsterdam (G.U.) 164 13.4
Amsterdam (V.U.) 109 8.9
Groningen 141 11.6
Leiden 274 22.5
Nijmegen 185 15.2
Rotterdam 58 4.8
Tilburg 41 3.4
Utrecht 248 20.3

100.0
geen antwoord 6

1226

7. Jaar van afstuderen (rechten):

1920-1929 8 0.6
1930-1939 51 4.2
1940-1949 109 8.9
1950-1959 123 10.1
1960-1969 206 16.8
1970-1975 466 38.1
1975-1979 260 21.3

100.0
geen antwoord 3

1226
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8. Jaar van eerste inschrijving op het tableau:

1920-1929 5 0.4
1930-1939 41 3.3
1940-1949 96 7.8
1950-1959 121 9.9
1960-1969 169 13.8
1970-1975 381 31.1
1976-1979 412 33.6

100.0
geen antwoord

1226
9. Al of niet stagiaire:

senior 846 69
stagiaire le jaar 128 10.4

2e jaar 124 10.1
3e jaar 128 10.4

1226 100.0
10. Arrondissement waar het kantoor gevestigd is:

Amsterdam 243 20.0
Grote arrondissementen Den Haag 149 12.2

507 = 42% Rotterdam 115 9.4

Arnhem 92 7.5
Breda 80 6.6
Den Bosch 89 7.3

Middelgrote arrondissementen Groningen 47 3.9
476=39% Haarlem 42 3.4

Maastricht 60 4.9
Utrecht 66 5.4

Alkmaar 32 2.6
Almelo 25 2.1
Assen 20 1.6

Kleine arrondissementen Dordrecht 18 1.5
234=19% Leeuwarden 35 2.9

Middelburg 14 1.2
Roermond 25 2.1
Zutphen 33 2.7
Zwolle 32 2.6

100.0
geen antwoord 9

1226

11. Grootte van gemeente waar het kantoor gevestigd is:

plattelandsstad (10.000 mw. en minder) 35 2.9
kleine stad (1 0.000-30.000 mw.) 132 10.9
middelgrote stad (30.000-1 00.000) 346 28.5
grote stad (100.000 mw. en meer) 703 57.8

100.0
geen antwoord 10

1226
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12. Vorm van werksituatie:
Buiten patronaat 41 3.4
Alleen werkend (geen medewerkers, geen stagiai
res) 171 14.—
In werkverband 975 79.9
In collectief 26 2. 1
Anders 8 .07

100.0geen antwoord

1226

13. Positie binnen genoemd werkverband?

partner, directeur 398 33.0
medewerker 157 13.0
stagiaire 338 28.0
niet van toepassing 313 26.0

100.0onbekend 20

122614. Grootte van het kantoor:
a) het aantal advocaten per kantoor:

abs.
1 (mci. buiten

patronaten) 220 18.3
2-4 388 32.2
5-9 283 23.5
10-15 117 9.7
16 en meer 197 16.3

100.0
geen antwoord 21

1226

b) Het aantal juridisch geschoolde personen, dat géén advocaat is per kantoor.

0 1068 88.6
1-2 115 9.5
3enmeer 22 1.8

100.0
geen antwoord 21

1226
c) De hoeveelheid administratief personeel per kantoor.

0 219 18.2
1-2 362 30.1
3-4 189 15.7
5-10 24 20.1
lienmeer 191 15.9

1 .0
geen antwoord 23

1226

1) N= iii;
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15. Schatting van het aantal uren dat in 1978 is besteed aan na- en/oT bijscholing:

a) doornemen van vakliteratuur of jurisprudentie aantal uren per week:

0 61 5.1
1-2 552 45.8
3-5 484 40.2
6enmeer 107 8.9

100geen antwoord 22
1226b) bijwonen lezingen, cursussen aantal uren per jaar~

0 272 23.1
1-20 406 34.5
21-50 339 28.7
50enmeer 161 13.6

100geen antwoord 48
1226c) anders aantal uren per jaar

0 1080 91.5
1-20 23 1.9
21-50 34 2.9
50 en meer 44 3.7

100geen antwoord 45
1226

16. Onderwerpen waaraan in het kader van bijscholing aandacht werd besteed:

aantal advocaten %1)

Personen- en familjerecht 202 18. 1
Strafrecht 198 17.7
Vreemdelingenrecht 58 5.2
Sociaal verzekeringsrecht 143 12.8
Arbeidsrecht 161 14.4
Huurrecht 169 15.1
Consumentenrecht 22 2.0
Verbintenissenrecht 27 2.4
Onrechtmatige daad, aansprakelijkheid 49 4.4
Onroerend goed 25 2.2
Bouwrecht 65 5.8
Rechtspersonenrecht 87 7.8
Faillissementsrecht 140 12.5
Industriële + intellectuele eigendom 27 2.4
Mededingingsrecht 22 2.0
Zee-, binnenvaart- en luchtrecht 18 1.6
Algemene juridische scholing, jurisprudentie 182 16.3
Incasso 3 0.3
Bankrecht 10 0.9
Verzekeringsrecht 2 0.2
Administratief- en staatsrecht 175 15.7
Belastingrecht 59 5.3
Niet in te delen rechtsterreinen 233 20.9
Sociale/Organjsatorjsc~~ vaardigheden 39 3.5
Talen en andere scholing 22 2.0
Congres e.d. 36 3.2

Geen enkele scholing 251 22.5
geenantwoord 109
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17. Wilt u aangeven op welke terreinen van het recht uw praktijk zich voornamelijk
afspeelt?

18. Wilt u ten aanzien van elk door u onderscheiden rechtsterrein een schatting
geven van het aantal zaken dat u op dit moment in behandeling hebt.
Combinatie van de antwoorden op bovengestelde vragen leverde onder
staande tabel op:

rechtsterreinen aantal aantal
advocaten zaken
(N=1162) (N=155448)

abs. % abs.

Personen- en familierecht 943 81.2 33337 21.4
Strafrecht 587 50.5 6985 4.5
Vreemdelingenrecht 120 10.3 2490 1.6
Sociaal verzekeringsrecht 362 31.2 4989 3.2
Arbeidsrecht 647 55.7 8924 5.7
Huurrecht 440 37.9 5545 3.6
Consumentenrecht 48 4.1 1183 0.8
Verbintenissenrecht 236 20.3 6844 4.4
Onrechtmatige daad, aansprakelijkheid 208 17.9 4655 3.0
Onroerend goed 106 9.1 1655 1.1
Bouwrecht 104 9.0 1928 1.2
Rechtspersonenrecht 118 10.2 2429 1.6
Faillissementsrecht 218 18.8 1111 0.7
Industriële + intellectuele eigendom 34 2.9 883 0.6
Mededingingsrecht 14 1.2 206 0.1
Zee-, Binnenvaart- en Luchtrecht 45 3.9 4235 2.7
Algemene praktijk 101 8.7 10189 6.6
Incasso 261 22.5 10759 6.9
Ban krecht 71 6.1 4830 3.1
Verzekeringsrecht 58 5.0 2006 1.3
Administratief- en Staatsrecht 232 200 3439 2.2
Belastingrecht 24 21 526 0.3
Niet in bovengenoemde gebieden in te
delen 284 24.4 13098 8.4
Cassatie, advisering, commissariaten 51 44 1296 0.8
Overigen (d.w.z. niet benoemd) 773 66.5 21906 14.1

Geen antwoord 64

19. Schatting van het aantal straftoevoegingen op dit moment in behandeling:

0 409 34
1-5 433 36
6-10 230 19
11-15 59 5
16-25 52 4
26 en meer 25 2

100
geen antwoord 18

1226
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20. Schatting van het aantal civiele toevoegingen op dit moment in behandeling:

0 72 6.-

1-15 232 19.2
16-25 153 12.7
26-50 367 30.4
51-75 186 15.4

76-100 108 8.9
101 en meer 89 7.4

100
geen antwoord 19

1226

21. Schatting van hoeveelheid tijd besteed aan de behandeling van toevoegingen:

geen
1-25%
26-50 %
51-75%
76-100%

geen antwoord

22. Aard van het werkverband:

full-time werkverband
part-time werkverband

geen antwoord

23. Aantal uren per week:

30 uur en minder
31 t/m 40 uur
41 t/m 50 uur
51 uur en meer

geen antwoord

24. Bruto jaarinkomen (1978) uit advocatuur:

minder dan 25.000,-
25.000,- tot 50.000,-
50.000,- tot 75.000,-
75.000,- tot 100.000,-
100.000,- tot 125.000,-
125.000,- tot 150.000,-
150.000,- tot 200.000,-
meer dan 200.000,-

niet het gehele jaar 1978
gewerkt
geen antwoord

65 5.5
268 22.5
283 23.8
248 20.9
325 27

100
37

1226

1095 90.6
113 9.4

100.0
18

1226

119 10.1
284 24.1
493 41.9
281 23.9

100.0
49

1226

106 11.6
368 40.3
157 17.2
102 11.2
62 6.8
42 4.6
47 5.1
29 3.2

100.0

147
166

1226
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Bijlage 11.3 Toetsing van responsgroep op representativiteit

De toetsing op representativiteit van de responsgroep is uitgevoerd met behulp van
de onderstaande kenmerken:

1. geslacht

2. het al of niet stagiaire zijn

3. de duur van de praktijkuitoefening

4. het arrondissement waar men ingeschreven staat

5. de grootte van het kantoor waar men werkzaam is

Gebruik wordt gemaakt van de X2 (Chi-kwadraat) 'one-sample' toets. Deze toets is
gebaseerd op de grootte van de afwijkingen tussen twee verdelingen in dit geval die
van de responsgroep en die van een denkbeeldige, geheel a-select te trekken
steekproef van dezelfde omvang uit de advocatuur. Als het waar zou zijn dat het al
of niet deelnemen aan het onderzoek niets van doen heeft met andere kenmerken,
dan mag men veronderstellen dat de responsgroep met betrekking tot boven-
genoemde kenmerken eenzelfde beeld zou vertonen als een a-selecte steekproef
uit de advocatuur. Naarmate de te berekenen Chi-kwadraat de 0 nadert is de fei-
telijke afwijking geringer dit vormt een aanwijzing in de richting dat de uitgangs-
veronderstelling juist is.

Toetsing van respons op representativiteit

Kenmerk % in de
totale

popula-
tie

verwacht
in steek-

proef

aangetroffen
in respons-

groep bijdrage X2

1) Geslacht
man 83.5 1020 991 .82
vrouw 16.5 202 231 3.64

100.0 1222 1222 4.46
df = 1.02«p«.05

2) Al of niet stagiaire
geen stagiaire 71.6 878 846 1.16
wel stagiaire 28.4 348 380 2.94

100.0 1226 1226 4.10
df = 1.02«p«.05

3) Jaar van inschrijving

tot en met 1949 14.3 170 142 4.61

1950-1969 24.7 293 290 .03
1970-1978 61.1 727 758 1.32

100.0 1190 1190 5.96
df = 2.05«p«.10

4) Arrondissement

groot 45.8 557 507 4.48

middel 37.8 460 476 .56
klein 16.4 200 234 5.78

100 1217 1217 10.82

df = 2.001 «p«.01

5) Kantooromvang
1 advocaat 19.5 235 220 .96
2-4 advocaten 33.7 406 388 .80
5-9 advocaten 20.6 248 283 4.90
10 en meer advo-
caten 26.2 315 314 .00

100.0 1205 1205 6.36
df = 3.05«p«.10
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Als significantie-niveau wordt hier de 5% grens gehanteerd (vgl. 11.4). Dit wil zeggen
dat de kans dat de afwijking niet aan het toeval te wijten is kleiner dan 5% moet zijn.
Zichtbaar is dat de respons met betrekking tot de kenmerken 'jaar van inschrijving
op het tableau' en 'kantooromvang' boven de 5%-gres blijft. De andere kenmerken,
uitgezonderd het 'arrondissement', blijven daar net onder. Wat de verdeling van de
responsgroep over de arrondissementen betreft vertoont de respons groep een
zeer duidelijk afwijkend beeld in vergelijking tot de Nederlandse balie als geheel.
De kleine arrondissementen zijn zeer duidelijk oververtegenwoordigd, en de
respons uit de drie grote arrondissementen is duidelijk achtergebleven.
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11.4. Enkele methodische begrippen.

In de verslaglegging van de analyse wordt een aantal methodische begrippen
gebruikt waarvan het goed lijkt ze beknopt toe te lichten.

Gemiddelde
Wanneer zonder meer over het gemiddelde wordt gesproken, wordt het zoge-
naamde rekenkundig gemiddelde van een verdeling van waarden bedoeld. Men
berekent dit gemiddelde door elke waarde te vermenigvuldigen met het aantal per-
sonen dat die waarde heeft en de soms daarvan te delen door het aantal personen.
Bijv.: wanneer 5 personen de waarde 3 scoren, 4 personen de waarde 5, 8 per-
sonen de waarde 6 en 10 personen de waarde 8, dan is de gemiddelde waarde: 6.

Mediaan
Evenals het gemiddelde is de mediaan een maat die een centraal kenmerk van een
verdeling aangeeft. De mediaan-waarde is de middelste waarde van alle naar groot-
te/hoogte gerangschikte waarden. Beneden de mediaan ligt dus 50% van de
onderzochten en daarboven eveneens 50%. De mediaan-waarde in het voorbeeld
= 6.

Modus

De derde maat voor een centrale tendentie van een verdeling. De modus is die
waarde die het meeste voorkomt binnen een verdeling. De modus in het voorbeeld
= 8.

Variantie
Dit is een maat waarin de spreiding van een verdeling rond het gemiddelde tot uit-
drukking komt. Een grote variantie betekent dat de waarden ver van het gemid-
delde verwijderd liggen. De variantie wordt berekent door voor personen de afwij-
king tussen de individuele waarde en de gemiddelde waarde te berekenen en te
kwadrateren en vervolgens deze waarden te sommeren en te delen door het aantal
personen.
Bijv.:

(3-6.03)2 + (5-6.03)2 + (6-6.03)2 + (8-6.03)2 = 88.96 = 3.29
27 27

Standaarddeviatie
Ook dit is een spreidingsmaat in relatie met het gemiddelde. Deze maat wordt bere-
kend door de wortel te trekken uit de variantie. In het voorbeeld is de standaard-
deviatie VT = 1.81.

Normale verdeling
Dit is een verdeling waarvan de algemene vorm weergegeven is in de onderstaande
figuur. De verdeling heet ook wel de Kromme van Gauss of klokverdeling. In de
waarschijnlijkheidsleer. wordt deze verdeling vaak als model gehanteerd met
behulp waarvan men de in het feitelijk onderzoek aangetroffen verdeling met elkaar
kan vergelijken. Een eigenschap van dat model is dan dat er een vaste relatie
bestaat tussen de grootte van het oppervlak boven de op de horizontale as aan-
gegeven intervallen, die uitgedrukt worden in termen van standaarddeviatie (G- ).

.9927

•9546

.6826

---

1v 1o 1Q 1Q 1a- 1a
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Correlatie of associatie
In een onderzoek wordt nagegaan of er samenhang (correlatie of associatie)
bestaat tussen minstens twee variabelen. De mate van samenhang wordt uitged-
rukt in associatiematen of correlatiecoëfficiënten. Afhankelijk van het soort infor-
matie dat gebruikt wordt en de wijze waarop men samenhangen berekent, hanteert
men bepaalde maten. In dit verslag wordt gebruik gemaakt van de Pearson-correla-
tiecoëfficiënt (welke kan variëren van -1 tot + 1 en daarmee de sterkte en de rich-
ting van de samenhang aangeeft), terwijl ook vaak de Chi-kwadraad (X2) en de Ken-
dall Tau wordt gehanteerd. De laatste heeft eenzelfde bereik als de Pearson-cor
relatiecoëfficiënt. De Chi-kwadraat heeft een minimum waarde 0 (geen samen-
hang) en kan verder alle andere waarden aannemen. Om te bepalen of er sprake is
van samenhang moet men in dat geval letten op het significantieniveau en het aan-
tal vrijheidsgraden.

Significantie(niveau)
Of men een statistisch berekende samenhang van belang moet achten of niet is in
principe een kwestie van een tevoren door de onderzoekers te nemen beslissing.
De vraag daarbij is hoe groot men de kans wil laten zijn dat een statistische samen-
hang het gevolg kan zijn van toevalsfluctuaties. Hierbij moet men afwegen wat de
consequenties zijn van een te grote of een te kleine kans. Waar men dat afwegings-
proces niet goed kan maken wordt als algemeen significantieniveau 5% aangehou-
den. Dat betekent dat de kans dat de gevonden samenhang aan het toeval te wijten
is, niet groter dan 5% bedraagt. Technisch wordt dit weergegeven als:
p(kans) .05. Waar in het onderzoekverslag gesproken wordt over significantie
wordt steeds als niveau de 5% gehanteerd. Soms wordt gesproken over 'zwak sig-
nificant', dan wordt als grens de 10% genomen (.055 p5.10).

Vrijheidsgraden
Afgekort als df (degrees of freedom) geeft dat bij een kruistabel aan hoeveel cellen,
gegeven de randtotalen, in de tabel ingevuld moeten zijn om de overige cellen te
kunnen uitrekenen. Bij een twee bij twee tabel is één cel al voldoende, bij een drie
bij drie tabel zijn dat er vier. Men berekent het aantal vrijheidsgraden door het aan-
tal kolommen minus 1 te vermenigvuldigen met het aantal rijen minus 1.

Verklaarde variantie
Hierdoor wordt aangegeven hoe sterk veranderingen in de ene variabele samen-
hangen met veranderingen in een (of meer) andere variabele(n). Als de samenhang
perfect is zegt mep dat de verklaarde variantie 100% is.
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Tabel 111.1 Advocatendichtheid in Nederland in de periode 1947-1980

Jaartal Advocatendichtheid'

abs. index
1947 15.68 100
1958 16.72 107
1960 16.48 107
1964 15.77 101
1970 15.92 102
1971 15.60 99
1972 16.84 107
1973 17.52 112

1974 18.15 116

1975 19.97 121
1976 20.21 129
1977 21.46 137
1978 23.45 140
1979 25.- 159
1980 26.40 168

aantal advocaten
advocatendichtheid = 100.000 inwoners

Tabel 111.2. Ontwikkeling van aantal Ingeschreven advocaten en afgestudeerden aan juridische facul-
teiten in Nederland in de periode 1950-1980

Advocaten (1) Afgestudeerde juristen (2)

Jaar abs. index abs. index
1950* 1509 100 411 100
1958 1961 130 307 75
1960 1946 129 271 66
1965 2002 128 275 67
1966 -- - 411 100
1967 1943 129 502 122
1968 1967 130 575 140
1969 1985 131 785 191
1970 2063 137 818 199
1971 2046 136 957 233
1972 2235 148 936 234
1973 2345 155 1065 259
1974 2448 162 1103 268
1975 2580 171 1084 264
1976 2775 184 1126 274
1977 2964 196 1085 264
1978 3259 216 1430 348
1979 3497 232
1980 3726 247

Bron: 1) Vanaf 1975: uit Jaarverslagen Ned. Orde (1977, 1978, 1979, 1980) rest uit verschillende bronnen.
2) Opgave CBS

* Opm: 1950 = 1947. Dat is gedaan omdat cijfers m.b.t. aantallen afgestudeerde juristen van vóór
1950 niet bestaan.
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Tabel I11.3a. Aantal vrouwelijke advocaten in Nederland in de periode 1963-1980 in percentages van
de gehele balie

1962 9% ` (N =158)

1970 10.3% * (N = 212)

1973 12,-% (N = 279)

1975 14,8% (N = 455)

1976 15,5% (N = 430)

1977 15,-% (N = 445)

1978 16,-% (N = 523)

1979 17,2% (N = 602)

1980 18,1% (N = 676)

Opm.: 1) de met * aangemerkte percentages zijn afkomstig uit onderzoek dat steeds een gedeelte der balie
omvatte vandaar dat de absolute cijfers beschouwd moeten worden als schattingen.

2) Sloot (1980: 18 tabel 17) meldt voor de jaren 1970 en 1973 10,5% en 12,7% dit wordt veroorzaakt
door andere totaalcijfers der balie.

Tabel IIl.3b. Aantal vrouwelijke stagiaires in Nederland in de periode 1970-1980

1970 18,9% (N = 35)
1973 22,1 % (N = 79)
1977 20,7% (N = 165)
1978 24,-% (N = 220)
1979 25,7% (N = 256)
1980 27,8% (N = 288)

Bron: 1970: Bakker, van der A. (1970)
1973: Schuyt (1974)
1977 e.v.: Jaarverslagen Nederlandse Orde van Advocaten 1977, 1978, 1979, 1980

Tabel 111.4. Verdeling van advocaten naar geslacht en de arbeidssector van vader, weergegeven in
procenten

Arbeidssector Man Vrouw Totaal
Industrie/Ambacht 11.4 8.9 10.9
Handel/Verkeer 16.- ` 9.8 14.9
Administratie/Financiën 23.5 26.6 24.1
Medisch/sociaal/verzorgend 9.2 10.7 9.5
Onderwijs 8.2 10.3 8.5
Agrarisch 4.2 3.3 4.-
Bestuurlijk/Militair 22.- 20.1 21.7
Artistiek/Wetenschappelijk 5.4 10.3" 6.3

`X =5.44df=2 s. "X =8.-df= 2S.

100 (N = 957) 100 (N = 214) 100 (N = 1171)
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Tabel IV.1. Samenhang tussen plaats van vestiging van het kantoor en de kantooromvang, weer-
gegeven in procenten

Aantal werkzame
advocaten

Platteland
(30.000 inw.)

Kleine stad
(30.000-100.000)

Grote stad
(100.000 inw.) totaal

1 40.5 17.9 13.5 18.4
2-4 41.7 55.2 28.5 32.2
5-9 8.- 29.9 20.2 23.3
>10 9.8 17.- 34.3 26.1

100 100 100 100
(N=163) (N=341) (N=691) (N=1195)

tau =.24 s

Tabel IV.2. Verdeling van advocaten uitgesplitst naar positieniveau, naar geslacht, burgerlijke staat
en beide laatste kenmerken gecombineerd.

Hoog

Positieniveau:

Midden Laag Totaal

totale respons 313 32.9 254 26.7 384 40.4 951 100

1) geslacht'
man 232 29.9 194 25.- 351 45.2 777 100
vrouw 81 46.6 60 34.5 33 19.- 174 100

2) burgerlijke staat''
ongehuwd 104 57.8 43 23.9 33 18.3 180 100
gehuwd 1) 205 27.4 199 26.9 335 45.3 739 100

3) geslacht/burgerlijke staat
man
-ongehuwd 76 58.5 29 22.3 25 19.2 130 100
- gehuwd 1) 154 24.5 159 25.3 316 50.2 629 100
vrouw
-ongehuwd 28 56.- 14 28.- 8 16.- 50 100
- gehuwd 1) 51 46.4 40 36.4 19 17.3 110 100

1) inclusief samenlevend

"X2=41.03df=2s.

"X2=71.24 df=2 s.

"'Bij mannen X2 = 64.48 df=2 s.
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Tabel V.1 a. Samenhang tussen bruto-jaarinkomen (1978) van de stagiaires en de grootte van het kan-

toor waarop ze werkzam zijn

Inkomen:
kantoor- <25.000 25.000- 50.000- >100.000 totaal
omvang 50.000 100.000

1 sen. 11 28.2 22 16.8 2 25.- 0 - 35 19.6
2-3 sen. 16 41.- 41 31.3 2 25.- 0 - 59 33.-
4-9 sen. 8 20.5 42 32.1 2 25.- 1 100.- 5329.6
)►10 sen. 4 10.3 26 19.8 2 25.- 0 - 3217.9
totaal 39 100. 131 100. 8 100. 1 100, 179100.

tau =.14 s

Tabel V.1 b. Samenhang tussen bruto-jaarinkomen (1978) van de medewerkers en de grootte van het
kantoor waarop ze werkzaam zijn

kantoor <25.000 25.000- 50.000- >100.000 totaal
omvang 50.000 100.000

1 sen. 1 14.3 17 21.3 7 17.5 0 - 25 19.4

2-3 sen. 3 42.9 18 22.5 13 32.5 0 - 34 26.4
4-9 sen. 2 28.6 29 36.3 11 27.5 2 100.- 44 34.1
X10 sen. 1 14.3 16 20.0 9 22.5 0 - 26 20.2

totaal 7 100. 80 100. 40 100. 2 100. 129 100.

Tabel V.lc. Samenhang tussen bruto-jaarinkomen (1979) van de en de grootte van het kantoor waar-
op ze werkzaam zijn

kantoor-
omvang

1 sen.
2-3 sen.

4-9 sen.

;110 sen.

totaal

tau = .37 s.

Inkomen:

<25.000 25.000- 50.000- >100.000 totaal
50.000 100.000

32 80.0 76 61.8 71 35.9 42 24.1 221 41.3
5 12.5 33 26.8 93 47.0 43 24.7 174 32.5
3 7.5 13 10.6 31 15.7 65 37.4 112 20.9
0 - 1 0.8 3 1.5 24 13.8 28 5.2

40 100. 123 100. 198 100. 174 100. 535 100.

Tabel V.2. Samenhang van praktijkgrootte van de advocaat en het aantal uren dat men per week aan
de advocatuur besteedt

Praktijkgrootte:

Uren per week klein midden groot totaal

E30 uur 87 75.- 22 19.- 7 6.- 116 100
31-40 uur 121 44.3 98 35.9 54 19.8 273 100

41-50 121 25.6 185 39.1 167 35.3 173 100
61 uur 49 18.7 77 29.4 136 51.9 262 100

378 33.6 382 34.- 364 32.4 1124 100

tau = .32 s.
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V.3. Gemiddelde praktijkgrootte van advocaten, uitgesplitst naar geslacht en burgerlijke staat

Man (N = 939)
142

ongehuwd
105

(N =151)

') inclusief samenlevend.

Gemiddelde advocaat
134

(N =1162)

gehuwd*
150

(N = 759)

ongehuwd
115

(N=51)

gehuwd
87

(N=146)

Tabel V.4a. Samenhang tussen mate van ervaring in de advocatuur en de praktijkgrootte

Praktijkgrootte:

Ervaring Klein Middel Groot Totaal

<4 jaar 118 47.9 147 36.8 65 16.3 100 (N = 400)
4-10 jaar 77 20.9 139 37.7 153 41.5 100 (N = 369)
).10 jaar 133 33.9 104 26.5 155 39.5 100 (N = 392)

Tau= .17 s.

Tabel V.4b. Samenhang tussen mate van ervaring in de advocatuur en de praktijkgrootte stagiaires

Praktijkgrootte:

Jaar van stage Klein Middel Groot Totaal

ie jaar 96 77.4 23 18.5 5 4.- 100 (N = 124)
2e jaar 50 41.- 51 41.8 21 17.2 100 (N = 122)
3e jaar 36 29.- 56. 45.2 32 25.8 100 (N =124)

totale respons 182 49.2 130 35.1 58 15.7 100 (N = 370)

tau = .36 s.

Tabel V.S. Gemiddelde praktijkgrootte van stagiaires, uitgesplitst naar jaar van stage en jaar van
ondervraging.

Jaar van ondervraging:

stagiaire 1970 1973 1979

le jaar 65 (100) 58 (100) 65 (100)
2e jaar 100 (154) 92 (159) 102 (157)
3e jaar 106 (163) 109 (188) 114 (175)

Opm.: cijfers voor 1970: Bakker van der A., 1970: 7. 1973: Schuyt, 1974: 175

Vrouw (N= 219)
98
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Tabel V.6. Het al of niet in behandeling hebben van toevoegingen, uitgesplitst naar ervaring en
geslacht, weergegeven in procenten

Géén toe-
voegingen

beide
soorten

alleen
civiele

alleen
straf totaal

totale respons 4.9 66.8 27.5 .8 100 (N = 1158)

Stagiaires
man 1.1 86.- 12.2 .7 100 (N = 278)
vrouw 1.1 72.8 22.8 3.3 100(N= 92)
totaal 1.1 82.7 14.9 1.4 100 (N = 370)

Seniores
man 7.7 58.5 32.1 .6 100 (N=661)
vrouw 1.6 63.8 34.6 - 100(N-127)
totaal 6.7 59.4 34.4 .5 100 (N = 788)
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VI.1 Toelichting op de HOMALS-analysetechniek

De analyse-techniek HOMALS (Homogeneous Alternating Least Squares) is ont-
wikkeld door de afdeling data-theorie van de faculteit der sociale wetenschappen
van de Rijksuniversiteit Leiden.
HOMALS is een niet-lineaire principale componenten analyse hetgeen wil zeggen
dat het een methode is waarmee men een aantal variabelen kan transformeren in
een kleiner aantal variabelen (principiale componenten) die onafhankelijk van
elkaar zijn (orthogonaal) en zodanig zijn gekozen dat zo weinig mogelijk van de in
de oorspronkelijke gegevens aanwezige informatie verloren gaat. Dit laatste wordt
uitgedrukt in het zogeheten verlies van informatie; hoe hoger het verlies (stress)
hoe kleiner de eigenwaarde; hoe slechter het model past op de oorspronkelijke
data. (De maximumwaarde van de stress is 1, de minimumwaarde bedraagt 0.) De
hoeveelheid informatie die verloren gaat kan worden uitgedrukt in een percentage
dat men berekent door de eigenwaarde van de dimensie af te trekken van 1. Het
basisidee bij HOMALS is dat niet de variabelen maar de categorieën van variabelen
(d.w.z. de antwoordmogelijkheden) als analyse-eenheden worden gehanteerd.
Hierdoor wordt het mogelijk om na te gaan welke specifieke categorieën van de ene
variabele samenhangen met specifieke categorieën van een andere variabele. Op
grond van een aantal categorieën van variabelen (d.w.z. antwoordpatronen van
respondenten met betrekking tot die variabelen) tracht het programma homogene
groepen te construeren en wel zodanig dat de verschillen binnen die groepen zo
klein mogelijk zijn en de verschillen tussen de groepen zo groot mogelijk wordt.

Bij een grafische weergave van de analyse worden de verschillende categorieën
van de in de analyse betrokken variabelen als punten in een twee-dimensionale
ruimte weergegeven. Daarbij geldt dat de afstand tussen de punten een indicatie
vormt voor de mate van samenhang tussen de betreffende categorieën. Hoe dich-
ter bepaalde categorieën bij elkaar liggen hoe meer ze met elkaar te maken heb-
ben. Tevens is het zo dat naarmate meer respondenten in een bepaalde antwoord-
categorie hebben gescoord, deze categorie dichterbij het centrum van de oplossing
wordt geplaatst.

Naast de visuele representatie van de onderlinge relaties tussen categorieën van
variabelen, geeft HOMALS voor elke variabele de zogenaamde discriminatiematen
per dimensie weer. Deze discriminatiewaarden zijn in feite gekwadrateerde factor-
ladingen op de twee conceptuele assen of dimensies. De waarden geven aan in
hoeverre de variabele bijdraagt tot de onderliggende en door HOMALS naar voren
gebrachte 'latente structuur' per dimensie. Als vuistregels wordt wel gehanteerd
dat een factorlading van beduidend minder dan .50 weinig bijdraagt aan die struc-
tuur.

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de theorie van de analyse wordt ver-
wezen naar Gifi (Gifi, 1979).
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V1.2. Drie classificaties van rechtsterreinen (en het aantal advocaten dat
op de terreinen werkzaam is N = 1162)

Personen en familierecht in het algemeen 60.7
Familie- + erfrecht, familie- + vermogensrecht 0.4
Alimentatie, onderhoudsbijdrage, huwelijksgoederenrecht 5.3
Echtscheidingsrecht 21.9
Erfrecht, boedelscheiding 5.3

Kinderrecht 0.8
Curatele, voogdij, adoptie 3.2
Overigen Boek 1 B.W. 0.5

Strafrecht
Strafprocesrecht

50.5
0.1

Vreemdelingenrecht 10.3 -

Sociaal verzekeringsrecht, bijstand 31.2 -

Arbeidsrecht 55.5
Ambtenarenrecht 0.6 J

Huurrecht, woonrecht, huur + pachtrecht 37.9 -

Koop, verkoop, huurkoop, koop op afbetaling, consumentenrecht 3.1
Wanprestatie, lening, colportage 1.2

Huur + arbeidszaken 2.0
Sociale praktijk, familie + huur + arbeidsrecht 0.3

Verbintenissenrecht, contracten, overeenkomsten 20.3-

Aansprakelijkheid 1.1
Onrechtmatige daad, schadevergoeding 12.6
Schade + onr. daad, schade + verzekering + onr, daad 0.6
Verkeersrecht 4.1

Pandrecht, hypotheekrecht
Onroerend goed
Pachtrecht
Onteigeningsrecht
Onteigenings- + pachtrecht
Erfdienstbaarheden, burenrecht

Bouwrecht

Rechtspersonenrecht, algemeen
Verenigingsrecht
Vennootschapsrecht, ondernemingsrecht

Faillissementsrecht, surceance van betaling

Handelsnaam, merkenrecht, octrooi, modellen
Auteursrecht intellectuele eigendom
E.E.G.-recht

Kartelrecht, mededingingsrecht
Sociaal economisch recht
Supranationaal recht

Zeerecht + binnenvaartrecht + vervoersrecht
Zeerecht
Binnenvaartrecht
Vervoersrecht, luchtrecht, transportrecht

Zaken + vermogensrecht
Zaken + verbintenissenrecht

Algemene praktijk
Procuraten

Incasso

0.1

2.3

3.0
2.5
0.4

1.7

9.0

0.4
0.5
9.3

18.8-

2.3
0.3
0.3

0.8
0.3
0.2

0.5
0.9
0.7
2.3

Personen- en familierecht 81.2o/0

Strafrecht

Vreemdelingenrecht

Sociaal verzekeringsrecht

Arbeidsrecht

Huurrecht

Consumentenrecht

(niet in te delen)

Verbintenissenrecht

Onrechtmatige daad,
aansprakelijkheid

Onroerend goed

Bouwrecht

Rechtspersonenrecht

Faillissementsrecht

Industriële +
intellectuele eigendom

Mededingingsrecht

Vervoersrecht

5.3
(niet in te delen)

2.1

6.4 Algemene praktijk
2.3

22.5 - Incasso

4.1

20.3

17.9

9.1

9.0

10.2

18.8

2.9

1.2

3.9

Familiepraktijk
81.2%

Sociale praktijk
82.0%

Commerciële
praktijk 60.6%

niet in te delen 1
30.4%
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Handelsrecht (algemeen)
Bankrecht
Age ntu u roveree n ko m st

Verzekeringsrecht

Administratief recht, bestuursrecht (algemeen)
A.R.O.B.
Ruimtelijke Ordening
Milieurecht, hinderwetten
Overig administratief recht beroep bij instanties
Staatsrecht
Publiekrecht

Belastingrecht, douane, accijnzen

Zaken en vermogensrecht
Zaken en verbintenissenrecht
Huur + arbeidszaken
Familie + huurrecht + arbeidsrecht

5.8
}0.1 Bankrecht

0.2

5.0 Verzekeringsrecht 5.0

6.1

14.3

2.4

2.3

0.3 Administratief- en staatsrecht 20.0
1.2
0.1
0.2

5.3
2.1
2.0

2.0
0.9
0.6
9.5
2.1
0.3
0.8

0.3 1
Gezondheidsrecht, medisch tuchtrecht
Internationaal privaatrecht
Buitenlands recht
Privaatrecht, civielrecht, civiele praktijk
Burgerlijke rechtsvordering
Onteigening + ruimtelijke ordening
Arbitrages, tuchtcolleges

Advisering
Commissariaten, secretariaten
Cassatiezaken

Overigen (niet benoemd)

Niet in te delen

Belastingrecht

7

2.1

24.4

3.3
0.6 Geen rechtsterreinen
0.8

66.5 Overigen 66.5

d
:0)

d
E

U

cò
c

Niet in te delen II
43.2%

Onbenoemd 66.5%
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Tabel V1.3a. Weergave van de samenhang tussen het aantal in behandeling hebbende zaken op com-
mercieel gebied en de hoogte van het bruto-jaarinkomen (1978), weergegeven in procenten

Aantal zaken op commercieel gebied

Inkomen per jaar Weinig Gemiddeld Veel Totaal

<25.000 18.1 12.7 4.5 11.9

25.000-50.000 46.1 44.6 33.2 41.2
50.000-100.000 23.2 27.2 33.5 27.9
›100.000 12.6 15.5 28.7 19.-

100.0 100.0 100.0 (N = 872) 100.0

tau = .23 s.

Tabel VI.3b. Weergave van de samenhang tussen het aantal In behandeling hebbende zaken op het
gebied van familierecht en de hoogte van het bruto-jaarinkomen (1978), weergegeven in procenten

Aantal zaken op het gebied van familierecht

Inkomen per jaar Weinig Gemiddeld Veel Totaal

<25.000 14.7 17.4 6.6 11.9
25.000-50.000 34.9 45.5 42.7 41.2
50.000-100.000 24.4 23.8 32.7 27.9
>100.000 26.0 13.2 17.9 19.0

100.0 100.0 100.0 (N = 872) 100.0

tau = .03 ns.

Tabel VI.3c. Weergave van de samenhang tussen het aantal in behandeling hebbende zaken op
sociaal gebied en de hoogte van het bruto-jaarinkomen (1978), weergegeven in procenten

Aantal zaken op sociaal gebied

Inkomen per jaar Weinig Gemiddeld Veel totaal

<25.000 15.6 10.9 9.6 11.9
25.000-50.000 34.2 40.8 47.6 41.2
50.000-100.000 25.5 29.9 28.1 27.9
>Ii00.000 24.7 18.3 24.7 19.0

100.0 100.0 100.0 (N = 872) 100.0

tau = .05 zs.

VI.4. Toelichting op de CANALS-analysetechniek

Bij een canonische correlatie-analyse wordt gezocht naar de samenhang tussen
twee groepen variabelen. In dit geval gaat het om achtergrondkenmerken van
advocaten (persoon-kenmerken en werksituatie-kenmerken) enerzijds en praktijk-
kenmerken anderzijds. Daarbij worden aan de variabelen binnen de twee groepen
gewichten toegekend, zodanig dat de correlatie tussen beide groepen zo hoog
mogelijk wordt.

Evenals bij HOMALS wordt bij CANALS binnen elke groep variabelen gezocht
naar een gemeenschappelijke richting van de variabelen (hier canonische assen
genoemd, te vergelijken met de principale componenten bij HOMALS). CANALS
tracht een zo hoog mogelijke correlatie tussen de groepen variabelen op te sporen
hetgeen wil zeggen dat de richting van de assen in beide groepen zo goed mogelijk
overeenstemmen met elkaar. De mate waarin dit het geval is wordt uitgedrukt in de
canonische correlatiecoëfficiënt per as. Het kwadraat van de canonische correlatie-
coëfficiënt geeft de hoeveelheid verklaarde variantie voor de betreffende as aan.
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VI.S. Canonische correlaties tussen vijf achtergrondkenmerken van advocaten en de aandacht voor
drie praktijkgebieden behorend bij figuur 6.3.

Gesllht 1,1 ,, Commercieel

Leeftijd

Ervaring Familie

Tabel VI.6a. De mate van bijscholing (aantal onderwerpen) uitgesplitst naar de mate van ervaring in
de advocatuur, weergegeven in procenten.

geen 1 2 3 4-10

1) totale respons 22.2 19.9 20.4 17.2 20.3 100 (N = 1065)

2) ervaring:

<4 jaar 11.9 13.7 17.2 20.8 36.4 100 (N = 379)

4-10 jaar 15.6 21.3 26.3 21.0 15.9 100 (N = 334)
,>10 jaar 39.6 25.1 18.2 9.7 7.4 100 (N = 351)

3) stagiaires:

1 e jaars 30.4 17.4 14.8 9.6 27.8 100 (N = 115)

2e jaars 4.2 14.3 16.8 23.5 41.2 100 (N = 319)
3e jaars 1.7 12.1 18.1 27.6 40.5 100 (N = 116)
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Tabel VI.6b. Aantal advocaten dat zich bijschoolt op drie praktijkgebieden, uitgesplitst naar de mate
van ervaring in de advocatuur en weergegeven in procenten

Praktijkgebieden

Ervaring Familiepraktijk Sociale praktijk Commerciële praktijk

<4 jaar 29.- 59.5 40.5
4-10 jaar 11.9 39.6 32.-
>,10 jaar 9.4 13.8 23.2

Opm.: Omdat elke respondent in principe op elk terrein kan scoren kan men de percentages niet som-
meren. Men leze dit overzicht als volgt: van degenen die niet langer dan 4 jaar in de advocatuur
zitten doet 29% aan bijscholing op gebieden behorend tot de familiepraktijk, 59.5% op gebie-
den behorend tot de sociale praktijk en 40.5% op gebieden behorend tot de commerciële prak-
tijk, etc.

VI.7a. Canonische correlaties tussen vijf achtergrondkenmerken van advocaten en acht typen van
praktijksamenstelling behorend bij figuur 6.4a.

Geslacht

Leeftijd

Ervaring

Kantoorgrootte

Plaats van vestiging

.41
Praktijktypen

VI.7b. Canonische correlaties tussen vijf achtergrondkenmerken van advocaten en vier niet-commer-
ciële praktijktypen behorend bij figuur 6.4b. -

Praktijktypen
.1 .38

Geslacht

Leeftijd

Ervaring

Kantoorgrootte

Plaats van vestiging
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