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Onder de titel Het proces als domein verscheen kort voor kerst 
een rapport van SEO Economisch Onderzoek, een aan de 
UvA gelieerd onderzoeksinstituut (zie voorin de Actuali-
teiten, red.). Dit rapport over de effecten van het procesmo-
nopolie van de advocatuur is opgesteld in opdracht van het 
Verbond van Verzekeraars. De AR beraadt zich nog op zijn 
reactie op het rapport. Vooruitlopend daarop plaats ik alvast wat kantteke-
ningen.
 Om te beginnen is verassend dat de onderzoeksters de Orde niet om in-
formatie hebben gevraagd, terwijl zij wel rijkelijk zijn gevoed door een niet 
gespecificeerde ‘begeleidingscommissie’. Vermoedelijk een delegatie van 
de verzekeraars, want veelal gaat het om niet te verifiëren informatie over 
rechtsbijstandverzekeringen.
 Een aperte fout in het rapport is de vergelijking tussen rendementscijfers 
van advocatenkantoren en rechtsbijstandverzekeraars. Genoemd wordt 
een gemiddeld winstcijfer van advocatenkantoren van 36%, tegenover een 
rendement van rechtsbijstandverzekeraars van 4,4%. Miskend wordt dat de 
winst van een advocatenkantoor het inkomen van de partners is, waardoor 
de vergelijking mank gaat.
 Een ander voorbeeld van onjuiste gegevens zijn die over de gefinancierde 
rechtshulp. Zo worden de 340.000 toevoegingszaken die advocaten jaarlijks 
doen door de onderzoeksters niet genoemd. Bij dit grote aantal laagge-
prijsde zaken verbleken de 20.000 zaken per jaar die advocaten behandelen 
in opdracht van de rechtsbijstandverzekeraars. Volgens het rapport kosten 
die zaken de verzekeraars 2 tot 4 maal zoveel als zaken die zij intern afhan-
delen. De onderzoeksters zien daarbij over het hoofd dat vooral de meer 
complexe zaken (procedures!) worden uitbesteed.
 In het rapport wordt verder beweerd dat in de gefinancierde rechtshulp 
geen vrije advocaatkeuze bestaat. Onbegrijpelijk, want ruim de helft van de 
balie is ingeschreven bij de Raden voor Rechtsbijstand.

Een andere, wezenlijker kanttekening betreft de reikwijdte van het onder-
zochte procesdomein. Zo blijven in het rapport strafzaken buiten beschou-
wing. Omdat die economisch niet interessant zijn voor de verzekeraars? 
Het domein waarin het rapport toelating van procesjuristen bepleit, betreft 
civiele zaken bij rechtbanken en hoven. Een belangrijk deel daarvan zijn de 
familiezaken, maar die worden niet gedekt door een rechtsbijstandpolis. 
Blijven over de handelszaken, zo’n 167.000 op jaarbasis. Dat is nog geen 
10% van de 1.7 miljoen rechtszaken die in 2004 werden afgehandeld. Van 
dat totaal is tweederde kanton, bestuursrechtelijk of fiscaal, waarvoor geen 
monopolie bestaat.
 Tot slot: in het SEO-rapport gaat het om een hoofdzakelijk economi-
sche benadering van het procesmonopolie. Dat rechtshulp ook een andere 
waarde heeft, met name als waarborg voor fair trial en equality of arms, blijft 
buiten beschouwing.

Procesmonopolie  
gebrekkig onderzocht
Els Unger

Waar vind je nog een baan
met uitzicht op de top?

Wijn & Stael Advocaten • Postbus 354, 3500 AJ Utrecht • Maliesingel 20, 3581 BE Utrecht

Telefoon +31 (0)30 232 0800 • Fax +31 (0)30 234 1644 • www.wijnenstael.nl

Ben jij enthousiast, pragmatisch en gedreven?
Reikt jouw ambitie verder dan je gezichtsveld?
Oftewel: zijn wij op zoek naar jou? Dan garandeert
Wijn & Stael je een baan met uitzicht op de top.
Want wie werkt vanuit ons monumentale pand aan
de Maliesingel, geniet zowel van de prachtige Dom
als van een uitdagend toekomstperspectief.

Wijn & Stael is een middelgroot advocatenkantoor.
Het team bestaat uit 55 medewerkers, waarvan 29
advocaten. Onze praktijk kenmerkt zich door een
goede onderlinge samenwerking, inhoudelijk interes-
sante zaken, vooraanstaande cliënten en een eigen
visie. Zo organiseren we regelmatig seminars op ver-
schillende terreinen en publiceren we toonaangevende
boeken en artikelen op met name het gebied van
ondernemings- en insolventierecht.

Ter versterking van ons team, zijn wij op zoek naar:

ervaren advocaat-medewerker m/v
voor de sectie vennootschapsrecht/corporate
litigation (minimaal 5 jaar werkervaring)

advocaat-medewerker m/v
voor de sectie ondernemingsrecht, bij voorkeur met
belangstelling voor mededingingsrecht.

advocaat-stagiaires m/v

Spreekt het bovenstaande jou aan? Stuur dan een
sollicitatiebrief met curriculum vitae naar mevrouw
drs. R.P. O’Connor. Voor meer informatie kun je
uiteraard ook telefonisch contact opnemen.
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