
Advocaten mogen zich verheugen in de belangstel-
ling van de media. Vooral spectaculaire zaken wor-
den door de pers op de voet gevolgd en de daarin
betrokken advocaten krijgen volop de kans om zich
te laten zien en te laten horen. Zolang het belang van
de cliënt en dus niet het belang van de advocaat
daarbij maar centraal staat heeft de Orde daarmee
geen probleem. En als advocaten buiten de directe
uitoefening van de praktijk graag aan tv-spelletjes of
talkshows willen deelnemen, moeten ze dat helemaal
zelf weten.

Een minder plezierig bijverschijnsel van de ver-
hoogde exposure van sommige advocaten is wel dat
daardoor het fenomeen van de ‘topadvocaat’ is ont-
staan. Kom je als advocaat veel op de tv of in de
krant of ben je vaak te horen op de radio, dan word
je, of je dat nu wilt of niet, gepromoveerd tot ‘topad-
vocaat’. Het is binnen de advocatuur natuurlijk
bekend dat die aanduiding niet hoeft te betekenen
dat de betrokkene topkwaliteit levert maar dat louter
en alleen wordt gedoeld op de hoeveelheid zendtijd
waarvoor zo’n advocaat goed is. Ik beweer overigens
niet dat er onder de ‘topadvocaten’ geen goede advo-
caten zouden zijn maar die zijn er ook, en in groten
getale, onder de advocaten die de krant, de radio en
de tv zelden of nooit halen.

Het verschijnsel ‘topadvocaat’ werkt bij het
publiek een groot misverstand in de hand. Ik schat
dat ruim 99 procent van de advocaten in Nederland
het predikaat ‘topadvocaat’ nog niet verkregen heeft
en die groep zal ook wel ongeveer 99 procent van de
zaken doen. De burgers, bedrijven en organisaties
die rechtsbijstand nodig hebben, zijn vaak niet zo
deskundig dat zij goed kunnen beoordelen of hun
advocaat zijn werk goed doet. Dat blijft in veel geval-
len een kwestie van vertrouwen. Tegenslagen zijn in
de rechtspraktijk niet te voorkomen en ik vrees dat
achteraf bij een relevant deel van de groep teleurge-
stelde cliënten het gevoel ontstaat dat de teleurstel-
ling hun bespaard had kunnen worden als men maar

was bijgestaan door een van de eerder besproken
topadvocaten. Dat gevoel is in de meeste gevallen
niet gerechtvaardigd. 

Zo bezien kan het verschijnsel ‘topadvocaat’ het
vertrouwen van cliënten in hun advocaat aantasten
en dat is een effect dat tegengegaan moet worden. Er
zijn vele duizenden heel goede advocaten in
Nederland en het is volstrekt onmogelijk om in die
grote groep een enigszins betrouwbare rangorde aan
te brengen. Het is ook onjuist om door de aandui-
ding ‘topadvocaat’ of door het opstellen van ‘top-
tienlijsten’ of anderszins te suggereren dat de kwali-
teit die advocaten leveren op een objectieve manier
gemeten is.

De Orde bevordert met alle mogelijke middelen dat
alle advocaten onafhankelijk en integer zijn, hun vak
kennen, cliëntgericht zijn en hun praktijk goed heb-
ben georganiseerd. In Nederland kunnen de recht-
zoekenden aanspraak maken op advocaten die aan
die kwalificaties voldoen. De titel van advocaat staat
dus wél borg voor dienstverlening van hoge kwali-
teit. In gevallen waarin de kwaliteit van de dienstver-
lening onverhoopt te wensen overlaat, staat de weg
naar de geschillencommissie advocatuur of naar de
onafhankelijke tuchtrechter open.

Is het advocaten dan niet toegestaan zich naar
buiten op allerlei manieren als extra deskundig op
bepaalde terreinen te presenteren? Zeker, mits die
extra deskundigheid op grond van verworven kennis
en ervaring aannemelijk is. In de markt voor juridi-
sche dienstverlening heeft men dus mogelijkheden
en waarborgen genoeg om een advocaat te kiezen die
zijn vak beheerst. Media-exposure vormt op zichzelf
geen enkele waarborg.  

Ik zou het dus toejuichen als het etiket van
topadvocaat voortaan niet meer zo gemakkelijk
opgeplakt zou worden. Zolang objectieve meetme-
thoden ontbreken, suggereert dat meer dan kan wor-
den waargemaakt en is het zelfs een beetje mislei-
dend.
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