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‘Advocaten moeten ferme taal spreken!’

Martine Goosens
journalist

Het aantal advocaten-
kantoren in Nederland heeft 
ten opzichte van het jaar 
daarvoor een grote groei 
doorgemaakt. In 2007 zijn er 
347 kantoren bijgekomen, in 
2006 waren dat er slechts 25. 
Met 810 nieuwe advocaten 
nam ook het aantal inschrij-
vingen op het tableau toe, 
5,7% meer dan in 2006. In 
2008 zijn er in Nederland 
3258 kantoren en nadert het 
aantal advocaten de 15.000. 
Dit blijkt uit het jaarlijkse 
trendrapport De Stand van de 
Advocatuur, dat dit jaar voor 
de dertiende keer verscheen.
 Nauta Dutilh staat met 
274 advocaten wederom 
bovenaan in de top 50 van 
grootste advocatenkantoren. 
Houthoff Buruma en De 
Brauw Blackstone Westbroek 
staan als tweede respectieve-
lijk derde genoteerd. Er prij-
ken vijf nieuwkomers op de 
lijst, waarvan KP Pellicaan op 
de 41ste plaats met de hoog-
ste notering. De groei van het 

aantal kantoren in Nederland 
blijkt vooral voort te komen 
uit een toename van de kleine 
advocatenkantoren. Daarbij 
valt met name de komst van 
meer eenpitters op: van 1.313 
naar 1580 een groei van ruim 
20%. 
 Uitgeverij KSU overhan-
digde op 7 maart jl. het eerste 
exemplaar van De Stand van 
de Advocatuur aan de voor-
malig minister van Justitie 
en minister-president mr. 
A.A.M. van Agt, die van de 
gelegenheid gebruikmaakte 
te wijzen op de afname van 

representatie van juristen in 
het parlement. Hij moedigt 
de advocatuur aan tot buiten-
parlementaire oppositie te-
gen meer wetgeving en stren-
gere straffen: ‘Onze bescha-
ving in regressie zou moeten 
kiezen voor versteviging van 
normbesef boven afschaffing 
van het ne bis in idem, de 
komst van audiovisuele mid-
delen in de rechtszaal en de 
veramerikanisering van ons 
rechtsbestel. Advocaten moe-
ten ferme taal spreken!’
 Omdat de vraag naar ad-
vocaten de komende jaren 

zal toenemen wordt naast de 
gebruikelijke weergave van 
cijfers een doorkijkje gegeven 
naar de toekomst, waar de 
slag om talent in hevigheid 
gestreden zal worden, aldus 
mr. Pablo van Klinken. Als 
directeur van KSU geeft hij 
een inleiding en speelt een 
‘ouderwets interactief spel’ 
waarmee het publiek, door 
het geven van antwoorden 
middels het ophouden van 
gekleurde kaartjes, wordt ge-
toetst op kennis van de bran-
che. Vooral bedrijfscultuur 
zal daarbij bepalend zijn, zo 

voorspelt Van Klinken. Die 
opvatting wordt gedeeld 
door Guy Himsworth, direc-
teur van Hildebrandt Stra-
tegic Intelligence, die deze 
middag internationale trends 
binnen de advocatuur aan de 
orde stelt en zich tijdens zijn 
presentatie vooral richt op ac-
tuele ontwikkelingen binnen 
de Britse advocatuur. Met 
name wordt de impact van 
de Legal Services Act belicht, 
die onder meer de komst 
van de Legal Services Act (als 
toezichthouder op de advoca-
tuur) en de Office for Legal 

Complaints (ter behandeling 
van klachten tegen advoca-
ten) heeft geïntroduceerd. 
 Ter afsluiting vindt de 
uitreiking van de Gouden 
Zandlopers voor de beste 
advocaten per rechtsgebied 
plaats. Drie van de elf zand-
lopers vallen in handen van 
De Brauw Blackstone West-
broek, met Arne Grimme als 
beste advocaat op het gebied 
van fusies en overnames, 
Marlou van de Braak als beste 
IE-advocaat en Rogier Duk 
als specialist arbeidsrecht. 
De dankspeeches beloven in 

dit gezelschap van ervaren 
sprekers het hoogtepunt van 
de middag te zijn. Maar wan-
neer de beste jonge advocaat, 
Ruud van der Velden van 
Lovells, ruimhartig bekent 
dat ‘zijn presentatie’ tijdens 
zijn beoordeling als stagiaire 
als punt van ontwikkeling is 
gekwalificeerd, krijgt hij uit-
eindelijk de meeste lachers 
op zijn hand. Nadat een laat-
ste prijs, de ‘Le Tableautrofee’ 
voor het snelst groeiende 
kantoor, in handen valt van 
Greenberg Traurig, is het de 
hoogste tijd voor een borrel. 

“
De advocatuur groeit flink 

in 2007 en blijft groeien. Dit 

blijkt uit het op 7 maart jl. 

gepresenteerde trendrapport 

De Stand van de Advocatuur. 

Oud-minister Van Agt neemt 

het eerste exemplaar in ont-

vangst en roept op tot het 

spreken van ferme taal.
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