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KSU maakt een feestje van nieuwe cijfers 

In een paar jaar tijd is De Stand van de Advocatuur van uitgeverij
KSU (vooral elektronische producten zoals adressendisks) gezag-
hebbend geworden in advocatenland en voor de media daarbuiten.
Een niet geringe prestatie van de gedreven uitgever Pablo van
Klinken.

De ‘Stand’ van 2002 werd op 19 februari in het Amsterdamse
Rosarium gepresenteerd in aanwezigheid van een advocatuurlijk
elitegezelschap dat de toenemende status van KSU nog eens extra
onderstreepte. Een selectie: deken Marek Guensberg was er, Job
van der Have van Nauta Dutilh, Jean Louis Burggraaf van Allen &
Overy, Hans van Gijzen van Holland van Gijzen, Nicole
Edelenbos van Lexence, Scipio van der Stoel van Andersen Legal
(hierover later meer) en de ster van de avond Eberhard van der
Laan, van Kennedy Van der Laan. De fenomenale successtory van
zijn kantoor werd onderstreept door een heuse wisselbeker voor de
snelste groeier 2002 (31,3%). In zijn dankwoord gaf Van der Laan
Van Klinken daarvoor de eretitel terug ‘de John Frederikstad van
de advocatuur’ daarbij verwijzend naar een legendarische voetbal-
statisticus die onder meer voor Studio Sport uitzocht wanneer
NAC voor het laatst thuis verloor van NEC op een besneeuwd
veld.

In zijn serieuze inleiding wees Van Klinken op de steeds verder
voortschrijdende concentratie: hoe groter de kantoren, hoe sneller
ze groeien, de top 10 met 9,4%, de advocatuur als geheel met
5,1%. Die groei vlakt al jaren af en die trend zet zich versterkt
door. De regiokantoren blijven voorts opvallend goed scoren en
zullen de nationale top steeds meer concurrentie gaan aandoen.
Dirkzwager groeide met 20%, Van Diepen van der Kroef met
18,9%, De Jonge Peters Remmelink met 10,3% , Nysingh Dijkstra
De Graaf met 8,6% en Boels Zanders met 7,7%. Samen zijn deze
big five uit de regio thans goed voor 360 advocaten.

Een van de grootste kantoren ter wereld Baker & McKenzie is
met -11,5% in ons land de grootste daler. Algemeen Directeur Alie
Doorten: ‘Die cijfers kloppen allang niet meer. Afgelopen zomer
zijn er bij ons veel mensen vertrokken, met name naar Loyens &
Loeff, maar dit najaar zijn er weer veel mensen bijgekomen, vooral
van Andersen Legal. Cumulatief (notarissen en advocaten) staan we
nu op 130 en niet op 116 zoals de Stand weergeeft.’ Opvallend is
ook de sterke daling van Stibbe waar het gaat op high profile cliën-
ten: waren in 2001 nog 25 van ’s lands grootste bedrijven klant in
Amsterdam, dit jaar zijn dat er slechts 19. Hiermee staat Stibbe
overigens nog altijd op de tweede positie achter De Brauw (46) en
voor Houthoff Buruma, in deze league (van 14 naar 17) een opval-
lende runner up.

De sfeer werd voor een deel bepaald door het breaking news dat
de Orde van het Europese Hof de samenwerking met accountants
mag blijven verbieden. Scipio van der Stoel van Andersen Legal
werd er direct op aangesproken. ‘We hebben ons fall back scenario
klaar liggen’ zei hij monter op de borrel. ‘We gaan gewoon het-
zelfde doen als de andere vier.’

Tegen het eind werden de aanwezigen getrakteerd op een ‘dis-
cussie’ die slechts irritatie opwerkte, door de consultancyclichés van
Floris Croon van Boer en Croon (positionering in de markt, core
business, one stop shopping) die daarenboven door zijn woordgebruik
(‘advocatenbureau’s’ voor kantoren en ‘partnerfeebedrag’ voor
winstdeel) nog eens extra duidelijk maakte weinig feeling met de
advocatuur te hebben. 

(Micha Kat)
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Ouwerkerk: rechtshulp toegankelijker voor minder draagkrachtigen

De hoofdpunten uit het advies Toekomstige inrichting stelsel gesubsi-
dieerde rechtsbijstand van de commissie Ouwerkerk, die op 19
februari 2002 haar rapport aan de Staatssecretaris van Justitie pre-
senteerde, zijn de volgende.

De Bureaus Rechtshulp zouden zich moeten richten op hun
primaire taak: het toegankelijk maken van het recht voor minder
draagkrachtigen; ze moeten zich beperken tot het verzorgen van
een juridisch loket en een gratis spreekuur van maximaal 1 uur
voor minder draagkrachtigen. 

Verdergaande door de overheid gefinancierde rechtshulp moet
worden verleend door advocaten of andere particuliere rechtshulp-
verleners.

In het vergoedingenstelsel van de gefinancierde rechtshulp moet
efficiency worden bevorderd door kortdurende rechtshulp relatief

beter te betalen dan langdurende. 
Er moet een goed loopbaanbeleid

komen zowel bij de Bureaus Rechtshulp
als in de advocatuur, om het werken in
de gefinancierde rechtsbijstand aantrek-
kelijker te maken.
De vijf Raden voor Rechtsbijstand, die

onder meer bepalen of een persoon voor
gefinancierde rechtshulp in aanmerking
komt, moeten ter vergroting van hun
daadkracht worden samengevoegd en
een beleid voeren; wel zijn vijf uitvoe-
ringskantoren denkbaar.

De commissie werd in november 2001 door de Staatssecretaris
ingesteld om te adviseren over de toekomst van het bestaande 
stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aanleiding hiervoor was
de vorig jaar zomer met de Kamer besproken toekomstverkenning 
(rapport Verwey-Jonker), waarin werd voorgesteld een nieuw juri-
disch loket in te richten en de Bureaus de vrijheid te geven ook
voor meer draagkrachtigen op te gaan treden. Dit voorstel werd
gedaan tegen de achtergrond van een (op termijn) afnemend aan-
bod van advocaten voor gesubsidieerde rechtshulp en een vermin-
derd beroep daarop door rechtzoekenden.

De commissie ziet daar niets in. Het recht op rechtsbijstand is
verankerd in de Grondwet; veranderingen in de organisatie ervan
mogen niet ten koste gaan van de toegankelijkheid van het stelsel,
is het uitgangspunt van de commissie.

De Staatssecretaris komt zo spoedig mogelijk met een kabinets-
standpunt. In haar eerste reactie op het rapport onderschreef zij het
belang van een goede eerstelijns voorziening, en liet ze weten dat de
scheiding tussen publieke en private taken haar aansprak.

Het rapport commissie Ouwerkerk is te verkrijgen bij de afdeling
Publieksvoorlichting van het Ministerie van Justitie en binnenkort
te raadplegen op de website van Justitie (www.minjust.nl) of bij de
Afdeling Public Affairs van het landelijk bureau van de NOvA tel.
070-3353513.

(Marianne van der Kleij)

H. Ouwerkerk
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