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Frans van Velsen
Voorzitter Bond van Ondernemende Advocaten 

(BOA)

Een van de belangrijkste gebeurtenissen 
voor onze beroepsgroep was dit jaar het 

verschijnen van het rapport van de Commissie 
Advocatuur. Ik weet niet hoe het u is vergaan 
maar ik vond het 25.000 woorden lang bloed-
stollende lectuur. Ik zal mij beperken tot de 
totstandkoming en de kleine kantoren.
Met de aanname van de motie-De Vries vroeg 
de Tweede Kamer om ‘een diepgaande analyse 
van de rol, de positie en de betekenis van de 
advocatuur in de rechtsstaat en de rechtsorde’. 
Daarvoor is een commissie van zwaargewichten 
in het leven geroepen, die vervolgens wegens 
tijdgebrek afziet van empirisch onderzoek en in 
plaats daarvan door twee personen van buiten 
de commissie een (kort) literatuuronderzoek 
laat doen. Vervolgens wordt van dat onderzoek 
weer ‘een korte samenvatting’ gemaakt, die 
gediend heeft als informatiebron voor deelne-
mers aan een expertbijeenkomst, waar de com-
missie erg veel aan heeft gehad!
Van de diepgaande analyse waar om is ge-
vraagd, is dus niets terechtgekomen en onbe-
grijpelijk is dat gerenommeerde wetenschap-
pers de opdracht niet gewoon teruggeven als 
ze niet genoeg tijd krijgen om deze deugdelijk 
uit te voeren. Methodologisch is het rapport 
volstrekt onaanvaardbaar en de conclusies en 
aanbevelingen zijn bijgevolg geheel op drijf-
zand gefundeerd.
De commissie bestond uit vier hoogleraren, 
twee rechters en twee advocaten, één van een 
mega- en één van een middelgroot kantoor. De 
kleine kantoren (1-5 advocaten) waren dus niet 
vertegenwoordigd. Dat is onbegrijpelijk want 
die maken 83% uit van het aantal kantoren en 

40% van alle advocaten. De groep komt wel aan 
bod in het rapport en dat niet in lovende zin: 
er zouden kwaliteitsproblemen mee zijn. De 
vraag is natuurlijk hoe de commissie daarbij 
komt want de groep is niet alleen buiten haar 
gelederen gehouden, maar zelfs niet gehoord. 
De commissie heeft, zoals zij het zelf verklaart 
‘op de hoorzitting en daarbuiten vernomen dat 
er nogal wat zorgen bestaan over de borging 
van de beroepskwaliteit, in het bijzonder bij 
éénmanskantoren en kleine kantoren’ (p. 53). Er 
is dus afgegaan op niet-geciteerde mededelin-
gen van niet nader genoemde derden.
Met alle respect kan dat niet anders worden 
gekwalificeerd dan als kletspraat. Inmiddels 
is het wel levensgevaarlijk want alleen al de 
omstandigheid dat maar liefst vier gerenom-
meerde hoogleraren hun naam aan het rapport 
hebben verbonden, geeft daaraan volkomen ten 
onrechte het aureool mee van wetenschappelijk 
doortimmerd en verantwoord te zijn.

‘informatieassymetrie’
Dan inhoudelijk: de commissie constateert een 
‘informatieasymmetrie’ tussen particulier of 
MKB’er enerzijds en de advocaat anderzijds. 
Dat type rechtszoekende1 zou vooraf noch ach-
teraf in staat zijn de advocaat te beoordelen op 
zijn werk. Het is nogal wat. Zelfs als de zaak is 
gedaan, kan de particulier of kleine onderne-
mer – ik zal die verder maar liever aanduiden 
als ‘incidentele cliënt’, zulks ter onderscheiding 
van de ‘institutionele cliënt’ – volgens de com-
missie dus niet beoordelen of het goed werk 

voor een juiste prijs was of duur broddelwerk. 
Dat wordt gesteld zonder enig onderzoek, 
zomaar voor de vuist weg.
En dat alles is gebaseerd op ‘informatieasym-
metrie’. Daarmee is bedoeld dat hetgeen de 
advocaat doet, zó esoterisch is dat geen gewone 
sterveling het kan beoordelen op z’n kwaliteit. 
En dat zou tot een ‘marktfalen’ kunnen lei-
den en dat zou ‘niet aanvaardbaar zijn vanuit 
economisch perspectief en dat van een goede 
rechtsbedeling’. Wat is dit voor apodictisch 
abracadabra? Kan iemand een dienstverlener 
van enig kennisniveau noemen met wie er géén 
asymmetrie bestaat? Wie kan beoordelen of zijn 
arts, zijn automatiseerder, psycholoog, beleg-
gingsadviseur of accountant zijn werk inhou-
delijk goed doet? 
Natuurlijk is er asymmetrie. Anders hadden 
dergelijke beroepen geen bestaansrecht. Maar 
volgens de commissie zijn de mogelijke (let 
op: er staat alleen dat het kán gebeuren, er is 
immers geen enkel onderzoek naar gedaan!) 
gevolgen van zo’n kennisverschil voor wat onze 
beroepsgroep betreft reeds onaanvaardbaar. 
Waarom dat bij advocaten anders zou liggen 
dan elders wordt niet toegelicht. De commissie 
stelt kennisasymmetrie gelijk met het onver-
mogen om kwaliteit te beoordelen. Dat is ook 
onbegrijpelijk. Iemand kan als leek stellig niet 
alle handelingen van een deskundige beoorde-
len, maar meestal het eindresultaat wel dege-
lijk. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat een 
deskundige misbruik maakt van zijn kennis-
voorsprong en de cliënt oplicht, maar nergens is 
vastgesteld dat dit onder advocaten vaker voor-
komt dan elders. Het enkele feit dat iets kán 
is nog geen reden om allerlei maatregelen te 
treffen. Voor ingrijpen is pas aanleiding nadat 
er een structureel probleem is vastgesteld en dat 
is geenszins het geval.
Het rapport zegt in wezen: ‘We geloven dat er 
een probleem is, want dat hebben we van meer-
dere kanten gehoord, laten we maar alvast een 
paar regels aanbevelen’. Dat is een onaanvaard-
bare werkwijze, vooral als men weet dat het nu 
juist de hoogste regelgevers van het land waren 
die om het rapport hebben gevraagd.

geen prijsvergelijking
Volgens de commissie is er door de asymmetrie 
ook een gebrek aan marktwerking: de mededin-
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g i n g 

zal volgens haar ‘vooral op de prijs gericht 
zijn en niet op de (aspecten van) kwaliteit’ (p. 
31). Ook daar wreekt zich dat er geen enkel 
onderzoek is verricht. Men gaat er van uit dat 
de niet-institutionele cliënt uitsluitend op prijs 
selecteert. Ik geloof niet dat de commissieleden, 
inclusief de twee advocaten, zich hebben afge-
vraagd hoe zo’n cliënt een advocaat kiest. Dat 
gebeurt zeker niet op basis van een prijsverge-
lijking. Er zijn ook maar heel weinig advocaten 
die op hun internetsite of elders hun prijzen 
afficheren. Bovendien is tijdschrijven zodanig 
rekbaar dat een uurtarief helemaal niets zegt. 
Wie een advocaat zoekt gaat in zijn relatiekring 
rond en vraagt naar aanbevelingen. Maar: dat 
kán helemaal niet werken volgens de commis-
sie: als iemand aan zijn buurman vraagt of de 
advocaat die hem eens heeft bijgestaan, hem 
bevallen is, kan die man helemaal niet zeggen 
of hij tevreden was met de wijze waarop zijn 
belangen zijn behartigd en het behaalde resul-
taat want dat kan hij helemaal niet beoorde-
len vanwege de informatieasymmetrie. Zoiets 
te beweren en dan nog van een groep rechts-
consumenten van wie men er niet één in zijn 

onderzoek heeft betrokken, is niet eens meer 
bevoogdend, het is van een ronduit beledigende 
hooghartigheid.

Volgens de commissie kan de asymmetrie 
ook leiden tot ‘free rider-gedrag: mee-

liften op het gemiddeld kwaliteits-
niveau van collega’s zonder dat 

niveau te bieden, maar wel 
de prijs ervoor in rekening 
te brengen’. Iemand die het 
hoorde riep: ‘Daar draaien 
toch alle grote kantoren op? 
Al die medewerkers tot en 
met nulde-jaars-stagiaires en 
paralegals, die meeliften op de 
kantoornaam en renommée 
van de compagnons?’ Ik kon 
het waarachtig niet tegen-
spreken. In ieder geval wordt 
dàt niet openlijk als een 
probleem gesignaleerd. Een 
cynicus zou concluderen dat 
men zijn klanten wel mag 

beetnemen zolang het maar geen 
particulieren of MKB’ers zijn. 

vertrouwen
Omdat er niets is onderzocht is het allemaal 
drijfzand. Maar inmiddels wel heel gevaarlijk 
drijfzand voor de kleine kantoren want de voor-
oordelen spetteren werkelijk uit het rapport. Na 
de hiervoor al geciteerde passage vervolgt het: 
‘De zorgen over éénmanskantoren en kleine 
kantoren zijn immers deels te verklaren door-
dat de interne sociale controle daar ontbreekt 
of beperkt is. (...) Integriteit is een belangrijk 
onderdeel van kwaliteit en dient steeds in de 
controle te worden meegenomen. (...) Ten slotte 
zijn onderzoeken naar de tevredenheid van cli-
enten noodzakelijk.’
Dat op kleine kantoren de sociale controle ont-
breekt of beperkt is, impliceert alweer een ver-
zwegen premisse, namelijk dat die op grote(re) 
kantoren beter gewaarborgd zou zijn. Dat had 
de commissie beter moeten weten want over de 
integriteitsbewaking in advocatenkantoren is 
er nu juist wél empirisch materiaal voorhanden: 
het promotie-onderzoek van H. van Oostrum, 
waaruit het rapport nota bene elders citeert. Van 
de dissertatie in boekvorm, genaamd Toevallige 
weetbaarheden hoeft men alleen maar het schut-

blad om te slaan om te zien waar de opvallende 
titel vandaan komt. Die is van een respondent 
van een middelgroot kantoor die uitlegt dat bij 
de toelatingsprocedure tot de maatschap ‘vui-
ligheidjes’ van een medewerker, zoals een seri-
euze tuchtrechtelijke veroordeling, alleen mee-
tellen als ze bekend zijn en dat die bekendheid 
sterk afhangt van ‘toevallige weetbaarheden’. 
Wie de hele studie tot zich neemt, leert dat uit 
dit – methodologisch onberispelijke – onder-
zoek blijkt dat zowel in de VS als in Nederland 
binnen de advocatenkantoren nauwelijks enige 
sociale controle bestaat en dat de integriteit van 
de advocaten wordt verondersteld.2 
Dat is nu precies waar het om gaat: vertrouwen. 
Dat is in ons vak de spil waar alles om draait. De 
cliënt vertrouwt erop dat het probleem, waar 
hij zelf geen raad mee weet, bij de advocaat in 
goede handen is. Naar mijn stellige overtuiging 
werkt de schaalgrootte veelal juist andersom. 
De zelfstandige beroepsbeoefenaar is heel veel 
kwetsbaarder dan een poppetje in een juridi-
sche fabriek en let dus wel heel goed op zijn 
tellen:
 

•  Hij heeft meestal een eenmanszaak en staat 
dus met zijn hele hebben en houden garant 
voor wat hij doet.

•  De cliënt staat in een glasharde één op één-
relatie tot hem. De drempel is heel erg laag: 
de cliënt kent de advocaat persoonlijk en 
soms zelfs ook diens vrouw en kinderen. Als 
er een fout wordt gemaakt, weet iedereen 
meteen wie het gedaan heeft: er is geen 
muur van anonimiteit of barrière van een 
enorm instituut. Een alleenzitter heeft nie-
mand achter wiens rug hij zich kan verschui-
len.

•  Hij heeft ook geen schare kantoorgenoten 
bij wie hij met een zaak kan shoppen op 
deelkwesties en hij zal dus moeten zorgen 
dat alle benodigde kennis in één hoofd zit, 
anders gaat hij geheid onderuit.

•  En: wie geen bastion om zich heen heeft 
móet wel fatsoenlijk zijn, zo simpel is het. 

Ook wordt onderzoek naar tevredenheid van 
cliënten aanbevolen. Natuurlijk: wie andere 
advocaten op de loonlijst heeft staan doet er 
verstandig aan van tijd tot tijd te onderzoeken 
of zijn klanten nog wel tevreden zijn over de 

Illustratie: Dimitry de Bruin
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wijze waarop zij door het personeel worden 
bediend. Maar een zelfstandig beroepsbeoe-
fenaar hoeft niets te onderzoeken: die hoort 
helemaal vanzelf van zijn klanten wat zij van 
’m vinden en als er ongenoegen is weten ze daar 
wel raad mee: Nederlanders hoeft men niet te 
leren klagen. 

gecertificeerde klungel
Dan lanceert de commissie de omineuze stel-
ling. ‘Omdat de cliënt de deskundigheid veelal 
niet kan beoordelen, dient de advocaat zich 
ervan te onthouden op te treden of te adviseren 
op rechtsgebieden waarvan hij onvoldoende 
(specialistische) kennis bezit’. Daarmee leveren 
de ongeldige uitgangspunten zelfs nog iets 
op wat preludeert op een situatie waarin de 
advocaat alleen nog binnen het hem of haar 
toegewezen ‘specialistische’ straatje zou mogen 
opereren. Het spreekt vanzelf dat dit met de 
grootst mogelijke kracht moet worden bestre-
den. Von Schmidt auf Altenstadt heeft, toen hij 
deken was eens zoiets laten vallen en is toen 
door het College van Afgevaardigden heel hard 
teruggefloten.
De reactie van de Orde is op de hoofdlijnen van 
het rapport naar mijn waarneming een tame-
lijk rustige en verstandige geweest: geen extra 
bureaucratie en vooral geen bestuur van bui-
tenaf, zulks ter bewaring van onze zelfstandig-
heid. Alleen is er geen enkel tegengas gegeven 
tegen de bekladding van de kleine kantoren. In 
de Jaarrede van de Algemeen Deken vinden we 
juist iets terug dat binnen de Algemene Raad al 
gewenst wordt en wat nu met het rapport in de 
hand wordt opgetuigd: specialisatie.

Er moet worden gespecialiseerd want dan weet 
de klant dat ie bij een goede advocaat zit. Dat 
is een tamelijk in het oog lopende verwarring 
van bevoegdheid en bekwaamheid. Wat maakt 
iemand tot goede advocaat en is dat te meten? Te 
onderscheiden zijn kennis, kunde en bekwaam-
heid. De eerste twee vormen de buitenkant en 
zijn meetbaar. Kennis (wetten, jurisprudentie) 
is makkelijk te meten. Kunde (een gestructu-
reerd geschrift opstellen of gesprek voeren) is 
lastiger, maar ook nog wel te objectiveren. Maar 
de kern, dat waar het uiteindelijk om gaat: 
bekwaamheid is van een heel andere orde.
Een kok kan alle warenkennis hebben en ook 
de kunde van de bereidingswijzen. Maar wat 
levert dat op? Eersteklas ingrediënten, prachtig 

toebereid en toch: niet te eten. Zeker, niemand 
zal er aan doodgaan, maar dat maakt nog geen 
goede kok. Bekwaamheid is niet van buiten te 
meten: daarvoor moeten bij de koks de Miche-
lin-inspecteurs het eten gaan proeven. Dat is bij 
ons niet anders en dus onuitvoerbaar, zoals in 
het verleden al vaker is vastgesteld, alleen had 
de Orde toen nog het lef om dat gewoon te zeg-
gen3. Men kan niet op basis van regeltjes vast-
stellen of iemand het vak echt beheerst en dát is 
waar het om gaat. Bewaking van hetgeen meet-
baar is bergt ook het gevaar in zich dat daaraan, 
de buitenkant van de dingen, uiteindelijk weer 
alles wordt opgehangen en dat leidt tot decep-
ties, zoals onze klanten uit het bedrijfsleven al 
hebben ervaren met de (inmiddels weer mas-
saal verlaten) ISO-normering: zoiets maakt van 
een klungel geen bekwame aanbieder maar een 
gecertificeerde klungel. 

closed shop
Het hele idee van specialiseren gaat alleen maar 
over kennis en dat haalt dus niets uit. Inte-
gendeel, het is het beste middel om een aantal 
enorme problemen te veroorzaken. 
In de eerste plaats zijn er dingen die iedere 
advocaat doet en kan. Natuurlijk zijn daarin 
ook wel echte specialisten maar die behandelen 
alleen de zaken die om hoogwaardige kennis 
vragen zoals cassaties. Voor een doorsnee -huur-
zaak, ontbinding dienstverband, echtscheiding, 
incasso enzovoort. kan men bij iedere advocaat 
terecht. Maar: zodra je kwaliteitszegels gaat 
uitdelen zal de klant erom vragen. Dan eist 
degene die een volkomen standaardzaak heeft 
opeens een ‘specialist’ en daarmee is de doos van 
Pandora geopend.
Dan: hoe wordt men specialist? Door oplei-
dingsmaatregelen en een fors aantal jaarlijkse 
uren te maken in het specialisme, zo zei de 
algemeen deken in haar jaarrede. De voorzitter 
van INSOLAD liet al trots aan een FD-reporter 
weten4 dat het binnen deze vereniging gehan-
teerde systeem van 450 declarabele uren per 
jaar als minimale tijdsbesteding voor het lid-
maatschap, wellicht navolging zal vinden. De 
deken hield een slag om de arm maar zei het 
‘realistisch’ te vinden. Ik heb voor beiden een 
nieuwtje: het is het foutste uitgangspunt dat 
maar denkbaar is want het veroorzaakt een 
ontoelaatbare closed shop. Hoe kan iemand ooit 
specialist worden als dat pas gebeurt bij een 
dergelijk tijdsvereiste? Juist, uitsluitend wan-

neer men op een kantoor werkt dat zodanig 
groot is dat al die uren beschikbaar zijn om aan 
één gebied te besteden. Men kan het op eigen 
houtje ook niet langzaamaan opbouwen, want 
wie geen ‘specialist’ is krijgt de klanten er niet 
meer voor. Het is de meest effectieve wijze om 
buitenstaanders geheel te weren en evident in 
strijd met de Mededingingswet. 
De incidentele cliënt is hier ook zeker niet mee 
gediend. Waar zou die in zo’n landschap van 
specialisten nog terecht moeten? Uitsluitend 
bij de grote kantoren want daar zitten ze. Maar: 
die willen die klandizie helemaal niet want toe-
voegingen worden daar niet gedaan en voor de 
iets vermogender particulier en de MKB’er zijn 
de marmeren gangen onbetaalbaar.

gespecialiseerde generalisten
In de juni-vergadering heeft de Algemene Raad 
het College van Afgevaardigden in een verken-
nende notitie over specialisatie al laten weten, 
zich van een probleem bij kleine kantoren 
bewust te zijn: er zou daarom naast alle speci-
fieke specialismen ook een specialisme ‘alge-
mene praktijk’ moeten komen. Een ‘gespecia-
liseerde generalist’, welke rechtszoekende zal 
ooit komen vragen om zo’n doosje knoopsga-
ten, denkt u? Het is weer het zoveelste couplet 
in het lied tegen de kleine kantoren: ze moe-
ten klonteren, ze moeten specialiseren tot iets 
onbestaanbaars, ze kunnen eigenlijk maar het 
best verdwijnen want ze deugen zogenaamd 
niet. Ieder bewijs daarvoor ontbreekt maar dat 
maakt niemand iets uit. 
Dat het belang van de rechtszoekende op geen 
enkele wijze gediend kan zijn met verschraling 
van het landschap, en dat het voor de inciden-
tele cliënt zelfs op een ramp zou uitlopen, is 
kennelijk nog niet doorgedrongen. 

noten
1 Voor alle duidelijkheid : consumentenorganisaties 

noch MKB Nederland zijn geraadpleegd.
2 Van Oostrum, H.A.J. van, Toevallige weetbaarheden: een 

onderzoek naar integriteitsbewaking in advocatenkantoren, 
Boom Juridische uitgevers: Den Haag 2002, p 195.

3 In 1989 zei de toenmalige portefeuillehouder Beroeps-
ethiek Meijer: ‘Het publiek wil van de Orde de garan-
tie dat de advocaat die hij kiest goed is. De Orde kan 
die garantie alleen maar geven als zij een controlesy-
steem heeft. Dat is onuitvoerbaar dus wat het publiek 
wil zal de Orde nooit kunnen bieden.’

4 Het Financieele Dagblad, zaterdag 30 september 2006, 
‘Advocaten moeten “vlieguren” aantonen’, voorpagina.
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