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Associatie  
en interne  
specialisatie
‘Steeds meer wint de gedachte veld, 
dat door associatie, gecombineerd met 
interne specialisatie, twee problemen 
kunnen worden opgelost, waarmee 
de balie in steeds toenemende mate te 
kampen heeft: de stijging van de alge-
mene kantooronkosten en de steeds 
ingewikkelder wordende wetgeving, 
waartegen algemeen gevormde advo-
caten niet steeds opgewassen zijn, en 
waardoor een deel van het werkterrein 
voor de balie verloren dreigt te gaan.
Dat door de besparing op de algemene 
kantoorkosten een stijging van het 
inkomen van de compagnons mogelijk 
wordt, is bewezen door de enquêtes, die 
omtrent het inkomen van advocaten 
in verscheidene landen zijn gehouden; 
voor de Verenigde Staten van Amerika 
kan worden verwezen naar het Advoca-
tenblad van 15 december 1953: blijkens 
een aldaar in 1948 gehouden enquête 
verdienden alléén praktiserende ad-
vocaten gemiddeld 5.759 dollar, de 
advocaat, die samen met één andere 
compagnon de praktijk uitoefent 8.030 
dollar en de advocaat, die lid is van 
een maatschap van negen of meer as-
sociés, 27.246 dollar (waarbij uiteraard 
ook andere factoren een rol spelen). 
Voor Nederland kan worden gewezen 
op de door de Algemene Raad van de 
Nederlandse Orde van Advocaten geor-
ganiseerde enquête, waarbij tot uiting 
kwam, dat het gemiddelde inkomen uit 
praktijk van de zelfstandige, niet geas-

socieerde advocaat in 1952 4.240 gul-
den bedroeg en dat van de zelfstandig 
tezamen met één of meer compagnons 
praktiserende advocaat 6.537 gulden.
(...)
Siddall geeft nog een beschrijving van 
een merkwaardig soort specialisatie. In 
grote (Amerikaanse, red.) advocatenkan-
toren is één advocaat belast met de taak 
de contacten met cliënten te onderhou-
den en uit te breiden. Hij tracht zich 
te verzekeren van tal van persoonlijke 
relaties en van invloedrijke figuren in 
handelskringen en vennootschappen. 
Hij heeft zitting in vele besturen en 
veinst belangstelling voor kunst, zieke 
kinderen en ouden van dagen, waar 
zulks nuttig voorkomt; daarnaast is hij 

adviseur van de raad van beheer van 
grote bedrijven en verenigingen. Hij is 
lid van clubs, luncht en speelt golf met 
zijn persoonlijke cliënten en geeft aldus 
talrijke kansen en gelegenheden aan 
zijn cliënten om hun moeilijkheden te-
genover de advocaat uit te spreken. Hij 
luistert zorgvuldig naar de problemen, 
waarover de cliënt hem vertelt, en wan-
neer hij denkt, dat de cliënt de diensten 
van een advocaat nodig heeft, overtuigt 
hij zijn cliënt daarvan, neemt hem mee 
naar zijn bureau en introduceert hem 
daar bij die advocaat van zijn kantoor, 
die met de betrokken materie het best 
op de hoogte is.

Uit Advocatenblad 1957-1, 15 januari 1957

De Amerikaanse advocaat heeft 
zitting in vele besturen en veinst 
belangstelling voor kunst, zieke 
kinderen en ouden van dagen, waar 
zulks nuttig voorkomt
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