
“Het is 
gezegd

Of ik doe aan case 
chasing? Het antwoord 
is nee, maar je ziet me 
lachen. Advocaat Marcel 
van Gessel, De Volkskrant, 
24 maart

In de vroege jaren tach-
tig doken geruchten op 
over het logo van het 
bedrijf: een bebaarde 
man in een wassende 
maan, die uitkijkt over 
een veld van dertien 
sterren. Het zou een 
verwijzing zijn naar 
666: het bijbelse teken 
van het beest. Procter & 
Gamble won de Ameri-
kaanse rechtszaak tegen 
vier mannen die deze 
geruchten over het bedrijf 
de wereld in hielpen. De 
Pers, 21 maart

Ik vind het een royaal 
gebaar. Het conflict tus-
sen Schonis en mij is uit 
de wereld. Hoogleraar 
Lipschits, kwaad omdat 
hij niet wist van finan-
ciële afspraken tussen 
Goudstikker-erfgename 
Marei von Saher en haar 
adviseurs, is tevreden 
dat Von Sahers advocaat 
Dick Schonis 25.000 euro 
heeft overgemaakt aan het 
Joods Historisch Museum. 
De Volkskrant, 22 maart

Actualiteiten
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Nieuwe Code voor nieuwe leemte

‘Er is een serieus 
probleem met de 
toegang tot de 

advocatuur. Dat weet ik door 
de mail die ik krijg. Juridische 
deskundigheid is feitelijk 
onbereikbaar voor een grote 
groep particulieren en kleine 
bedrijven.’ Aldus Kamerlid 
Aleid Wolfsen verleden week 
woensdag in Amsterdam, 
tijdens het door de Orde 
georganiseerde debat over de 
prijs van de advocatuur voor 
de particulier. Zijn grote kan-
toren verplicht iets te doen 
aan de onbereikbaarheid voor 

velen? Coen Drion en Roland 
Mans hebben bepleit (in res-
pectievelijk NJB en Advocaten-
blad) dat de balie zelf iets doet 
aan de nieuwe leemte. 
 Veel kleine bedrijven maar 
ook particulieren net boven 
de inkomensgrens van de 
gefinancierde rechtsbijstand 
kunnen niet die (gespeci-
aliseerde) advocaten bij de 
grote kantoren betalen die 
ze denken nodig te hebben, 
terwijl hun rechtsbijstands-
verzekering veel juridische 
geschillen niet dekt. Daarom 
ontwierp Drion (Kennedy Van 
der Laan) een Code waarmee 
advocatenkantoren duidelijk 
kunnen maken dat ze voor 

die groepen juridische dien-
sten aanbieden.
 De ‘Code Bevordering 
Effectieve Toegang tot de 
Rechtsbedeling’ regelt de toe-
zegging van advocatenkanto-
ren dat ze in sommige geval-
len specialistische diensten 
zullen aanbieden aan andere 
kantoren die betaalbare dien-
sten willen leveren, dat ze in 
bepaalde gevallen hun eigen 
specialistische kennis tegen 
lagere tarieven aanbieden en 
dat ze bijdragen aan een door 
de Orde te beheren Fonds 
voor rechtsbedeling. In ruil 

daarvoor kunnen ze publie-
kelijk melding maken van 
hun deelname aan de Code. 
De Orde toetst globaal of de 
deelnemers hun toezeggin-
gen inderdaad nakomen.
 Uit de zaal met ruim vijftig 
aanwezigen reageerde als eer-
ste iemand van de Stichting 
Diensten Aan Gefailleerden. 
Honderden zaken van kleine 
ondernemers kon hij bij geen 
enkele advocaat kwijt. Marc 
Ynzonides (De Brauw) moest 
niets van de Code hebben. 
‘Dat soort zaken zijn niet te 
combineren met een praktijk 
waarin superspecialisten 
werken. Als je met overna-
mes bezig bent, kun je niet 

veel doen met particulieren 
die tussendoor even bellen. 
Onze tarieven zijn hoog ja, 
maar onze salarissen, kosten, 
risico’s en werkdruk zijn dat 
ook.’ Ook anderen waren 
uiterst sceptisch, en wezen 
vooral naar de overheid. 
Gerhard Gispen (Simmons 
& Simmons): ‘Tussen die 
particulieren zitten ook veel 
zeurpieten.’ Johan Kleyn 
(Allen & Overy, bestuurslid 
van de Orde) vertelde dat veel 
grote (Angelsaksische) kan-
toren steeds sterker de druk 
voelden tot maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.
PvdA-er Aleid Wolfsen en ook 
Willem Jan van Andel (Wijn 
& Stael) voelden wel voor het 
idee. Van Andel: ‘Voor kleine 
handelszaken met een belang 
tot H 100.000 zijn de tarie-
ven van de grote kantoren 
gewoon te hoog; die kantoren 
zouden die zaken heus wel 
kúnnen doen.’ Na twee uur 
concludeerde voorzitter mr. 
Ben Asscher tot ‘veel steun 
voor de Code van Drion’. 
Maar: ‘Of de grote kantoren 
mee zullen doen, zal de toe-
komst uitwijzen.’ (LH)

• In een van de komende nummers 
zal de Code (zie voor de tekst:  
Orde van de dag, 12 april jl.)  
meer in detail worden toegelicht.

V.l.n.r. Marc 
Ynzonides, 
Marjolijn 
Februari, Ben 
Asscher, Aleid 
Wolfsen en 
Coen Drion
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