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Advocaten hebben het imago duur te zijn. Recentelijk bleek 
dat weer eens uit een onderzoek dat de Orde heeft laten 
doen door adviesbureau Blauw Research (Advocatenblad 
2006-14, p. 674). De discussie over de prijs van advocaten, 
gekoppeld aan de vraag of wij nog wel toegankelijk zijn 
voor gewone burgers, is dan ook actueel.
 In het NJB van 27 oktober jl. schreef Coen Drion dat ‘topadvocaten’ alleen nog maar 
bereikbaar zijn voor grote ondernemingen en zeer vermogende particulieren. En Roland 
Mans stelt in het laatste Advocatenblad dat de advocatuur te duur is geworden om nog 
poortwachter van de rechtsstaat te zijn.
 Ik zal niet ontkennen dat er kantoren zijn die zeer hoge tarieven kunnen rekenen. 
Maar daarbij gaat het meestal om de ondernemingsrechtpraktijk ten behoeve van multi-
nationals. De tarieven in dit segment komen vaak tot stand op basis van aanbesteding. De 
markt doet hier dus zijn werk.
 Ik erken ook dat gewone rechtzoekenden deze hooggespecialiseerde advocaten niet 
kunnen betalen. Maar volgens mij is dat niet het probleem. Want particulieren en mkb-
ers hebben zelden behoefte aan dienstverlening op die terreinen.

De rechtsgebieden die voor deze rechtzoekenden wel van belang zijn, zoals arbeidsrecht 
en familierecht, worden beoefend door talloze advocaten tegen doorgaans redelijke 
tarieven. Volgens recent onderzoek van de Orde beweegt het gemiddelde uurtarief voor 
de particuliere cliënt, mede afhankelijk van het rechtsgebied, zich tussen H 150 en H 200 
inclusief btw.
 Het probleem is dan ook niet de beschikbaarheid van advocaten, maar het feit dat het 
ook bij dit tarief voor de middeninkomens om veel geld gaat. Vooral de onzekerheid over 
de omvang van de werkzaamheden (en dus over de totale kosten) maakt dat die groep er 
goed aan doet een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.
 Drion heeft voorgesteld dat grote kantoren zich committeren door een bepaald 
percentage van hun omzet te besteden aan gefinancierde rechtsbijstand. Rechtstreeks of 
door het gratis bijstaan van advocaten die toevoegingen doen. Een sympathieke gedachte, 
maar zoals gezegd zit het probleem hem niet in de rechtstoegang van de 50% van de 
Nederlandse bevolking die aanspraak heeft op gesubsidieerde rechtshulp.
 Mans onderkent dit, maar ook zijn voorstel tot oprichting van een proDeofonds, te 
vullen met bijdragen van alle advocaten, vormt geen werkelijke oplossing. Met zo’n fonds 
met een budget van enkele miljoenen, kunnen jaarlijks een paar duizend rechtzoeken-
den worden geholpen. Ik schat echter dat het voor de middengroepen om zeker 300.000 
zaken per jaar gaat.
 Volgens mij is veeleer nodig dat advocaten creatiever omgaan met hun honoraria. 
Vaste prijzen voor standaardzaken, uitgestelde honorering, deels resultaatafhankelijke 
tariefafspraken – de tuchtrechter staat dat toe – zijn te beproeven mogelijkheden. Het no 
cure no pay experiment voor letselschadezaken, waarvoor de Orde nog steeds ijvert, past 
ook in dit rijtje.
 Maar er is meer mogelijk. Ik hoor uw ideeën graag. VandedekenAadvocatenorde.nl 
staat zoals altijd open!

Dure advocaten
Els Unger
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