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De jaargangen van De stand van de 
advocatuur – dit jaar alweer de negende
editie – worden zeker interessant als je ze
naast elkaar legt. In weerwil van veel bele-
den waarheden als internationalisering,
schaalvergroting en globalisering, neemt
het aantal grote kantoren (10 tot 60 en
meer dan 60 advocaten) behoorlijk af.

Zo blijkt uit De Stand van de Advocatuur van 2001

dat 9,8% van de kantoren behoorde bij de cate-

gorie groot, in 2002 was dat 8,2%, in 2003 7,1% en in

onlangs gepresenteerde negende editie is dat nog

6%.

Vooral de categorie kantoren van 10 tot 60 advocaten

blijkt uit de mode. In 2001 waren er volgens uitgever

KSU nog 237 kantoren behorende bij deze groep, in

2004 is dat aantal gedaald tot 138. Geconstateerd

kan worden dat deze kantoren niet de sprong heb-

ben gemaakt naar de groep kantoren met 60 of meer

advocaten. In 2002 waren er 22 kantoren met 60 of

meer advocaten, in 2004 zijn dat er eveneens 22. De

teller stond in 2002 even op 25, maar na dat jaar ver-

dwenen er weer een paar topkantoren, bijvoorbeeld

door fusies (Landwell en Van Doorne).

De conclusie moet zijn dat het aantal advocaten dat

bij grote kantoren werkzaam in absolute cijfers

behoorlijk daalt, aangezien het aantal werkzame

advocaten bij de 60+ -kantoren eveneens (licht) daalt.

Opgeteld werkten in 2003 2.628 advocaten bij de

top-15 van kantoren, in 2004 is dat aantal gedaald

naar 2.599. Daarbij kan verder worden bedacht dat

het totaalaantal advocaten in die periode steeg van

11.882 naar 12.349, een groei van 3,9%.

De hamvraag is natuurlijk: waar zijn al die advoca-

ten (de nieuwelingen en de advocaten van kantoren

uit vooral de categorie 10-60) gebleven? Niet naar de

middelgrote kantoren (5-10), althans gemeten naar

het aantal kantoren dat in dit segment actief is: in

2003 stond de teller op 405 kantoren, in 2004 is dat

aantal gedaald naar 403. Het is wel mogelijk dat er in

absolute aantallen meer advocaten bij deze groep

kantoren werkzaam is, gezien de marge van 5 tot 10

advocaten.

Groei zit in ieder geval ook bij de kleine kantoren.

Deze categorieën kantoren (eenpitters en kantoren

met 2 tot 5 advocaten) groeiden in absolute aantal-

len: het aantal eenpitters steeg van 1048 in 2003 naar

1109 in 2004, het aantal kantoren met 2-5 advocaten

steeg van 929 in 2003 naar 977 in 2004. (LW)

gouden zandlopers
Het was een mooie bijeenkomst, vrijdag 13

maart in de Amsterdam RAI. Tijdens het

Nationaal Juristen Congres aldaar presenteer-

de uitgeverij KSU De stand van de advocatuur.

Mooi was vooral de uitreiking van de Gouden

Zandlopers (uw tijd zit er bijna op?), de prijs

voor de beste advocaten in zes verschillende

rechtsgebieden. De vertegenwoordiger van

Rogier Duk (De Brauw) – winnaar in de cate-

gorie arbeidsrecht, niet aanwezig – begreep

hoe het ‘oscar-gehalte’ van de uitreiking te

relativeren. Toonloos las hij het dankwoord

van Duk voor: ‘Ik ben dolenthousiast, dit is

een hoogtepunt in mijn carrière, ik ben door

het dolle heen, hier heb ik tientallen jaren naar

toe gewerkt.’ Kortom: lachen geblazen voor de

plusminus 100 aanwezige toten en hotemeto-

ten. 

De middag werd vlot aan elkaar gepraat door

Boris Dittrich, fractievoorzitter van D66 en

zelf in een vorig leven advocaat. Dittrich gaf

eerst uitleg over de verkiezingsprocedure.Er

waren 1322 ‘kiesgerechtigden’ (abonnees van

de digitale nieuwsbrief Advocatie). Ruim vier-

honderd van hen (410) hadden hun stem uit-

gebracht. ‘Een opkomstpercentage van dertig

procent,’ aldus Dittrich. Stemmen van advoca-

ten waren dubbel geteld, om het ook ‘echt een

verkiezing door beroepsgenoten te laten zijn’.

Winnaar Niels Koeman (Stibbe) – categorie

bestuursrecht – refereerde niet alleen aan de

oscaruitreiking, maar ook aan de AKO-litera-

tuurprijs. Beide prijsuitreikingen had hij goed

bekeken, vooral om de gelaatsuitdrukkingen

van de nummers twee en drie te bestuderen.

‘Maar nu ik heb gewonnen, moet ik natuurlijk

opassen voor een té triomfantelijke blik.’ Ook

Christiaan Alberdingk Thijm (SOLV) – catego-

rie IT en IE – haalde zijn inspiratie uit de

wereld van glitter en glamour. ‘Dat mij dit als

kleine jongen mét bril mag overkomen,’

jamaïde hij.

Een serieuze noot kwam van W. Anker, win-

naar in de categorie strafrecht. Hij zei dat

strafrechtadvocaten tegen de publieke stroom

in roeien, en dat schouderklopjes doorgaans

alleen afkomstig zijn van cliënten. Hij kon de

prijs daarom zeer waarderen. Ook riep hij

advocaten op meer pro Deo te doen. ‘Mijn kan-

toor doet 90% pro Deo, en dat levert uiterst

interessante zaken op. Wij hebben een pracht-

praktijk en we willen het nog jaren blijven

doen.’ Zijn broer Hans werd overigens derde

in dezelfde categorie. ‘Toch heel knap van hem

als je beseft dat hij op kantoor louter als assis-

tent van mij fungeert,’ aldus de winnaar. (LW)
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