
Richt de pijlen 
op de accountant
Open brief van de subcommissie Toegang tot het recht

De discussie over de toegang tot het recht is een permanente. Deze behoeft 
daarom onze voortdurende aandacht, vooral bij dreigende ontsporingen. 
Zijn advocaten te duur? Dat is een vraag die ten onrechte in de discussie blijft 
terugkeren. Onderzoek daarnaar, zoals onlangs te snel door onze deken werd 
aangekondigd, is misplaatst. Qui s’excuse, s’accuse. 
 Wij zeggen u: dat advocaten te duur zijn, is een hardnekkige mythe. Het is 
een ongefundeerde aanname. Er is geen enkele causaliteit vastgesteld tussen 
onze tarieven en de knelpunten die MKB’ers ondervinden bij hun zoektocht 
naar het recht. 
 Wie net als wij een MKB’er in de straat heeft wonen, weet hoe breed ze 
het kunnen laten hangen. Nee, het is niet het geld, er moeten andere belem-
meringen zijn. En als er iets onderzocht moet worden, quod non, dan zijn het 
die andere belemmeringen. 
 Wij zijn na een klein onderzoekje al op enkele ernstige knelpunten gestuit 
die vooral de MKB’ers afhouden van een geregelde gang naar de advocaat. 
We noemen de stropdassencultuur. MKB’ers dragen geen das. Zij voelen zich 
slecht op hun gemak bij de vormelijke kantoorcultuur, die helaas nog te vaak 
en door te veel advocaten wordt uitgedragen.
 Ook de marketing is meestal niet op MKB’ers gericht. Met een goede cam-
pagne en pay-offs als ‘Gun je zelf een mooi contract’ of ‘Procederen is investe-
ren’, zou de drempel al een stuk lager zijn. Maar dan moet de MKB’er zelf wel 
wat doen aan de veelvoorkomende kort-door-de-bocht houding. Het moet al-
lemaal maar snel tegenwoordig. Vroeger was het heel gewoon dat je geduldig 
een paar jaar op je recht wachtte. De MKB’er van nu is verwend. Als het niet in 
kort geding kan, dan hoeft het niet meer. Er is steeds minder animo voor de 
vordering ten gronde. Dat vinden we jammer. 

Maar de grootste belemmering voor de toegang tot het recht is de accountant. 
Het is de accountant die zich de afgelopen tien jaar als pseudo-rechtspleger 
tussen de MKB’ers heeft genesteld. Tussen de balans en de resultatenreke-
ning door maken de administratieconsulenten ook nog even een arbeidscon-
tract en begeleiden ze overnames (vaak met desastreuze gevolgen, maar dit 
terzijde). A fortiori: het zijn de accountants die de stap naar de advocaat af-
raden omdat deze zo duur zou zijn. Deze natuurlijke vijand van de advocaat 
heeft de toegang tot het recht voor het MKB belemmerd. 

Richt de pijlen op de accountant, luidt ons klemmende verzoek. Hij is een 
gevaar voor een gezonde rechtspleging. 

mr. E. J. M.V. Heupschot, voorzitter
mr. P. J. L. (Klaartje) Puik-Stolpvet, secretaris
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Advocaten moeten toegang 
krijgen tot alle onderdelen 
van Porta Iuris, de databank 
van de rechterlijke macht, 
ook de eigen uitspraken van 
rechters. Dat vindt de Am-
sterdamse advocaat Jacque-
line Kuijper. Volgens Kuijper 
dreigt voor advocaten anders 
een ‘onacceptabele kennis-
achterstand’ ten opzichte 
van de magistratuur. ‘Terwijl 
de techniek, via Porta Iuris, 
eindelijk zo ver is dat die 
iedereen toegang kan ver-
schaffen tot alle rechterlijke 
uitspraken, moet de advocaat 
zich behelpen met de karige 
informatie op rechtspraak.
nl.’ Bovendien, merkt Kuij-

per op, is de informatie op 
rechtspraak.nl zelden actueel, 
en heeft de selectie van gepu-
bliceerde zaken een arbitrair 
karakter: ‘Dat weet ik omdat 
ik belangrijke uitspraken ken 
die niet op rechtspraak.nl 
staan.’
 De Orde stuurde onlangs 
een brief aan de Raad voor de 
rechtspraak met het verzoek 
om opheldering. Het ant-
woord van de Raad bij monde 
van mr. J.C. van Dijk was on-
bevredigend, meent Kuijper, 
want die raakt de kern van 
het probleem niet: de beperk-
te toegang voor advocaten en 
het recht op openbaarheid 
van uitspraken van art. 121 
Gw en art. 6 EVRM.
 Wordt vervolgd.

Porta Iuris blijft voor 
advocaten potdicht

“
Zes maanden studie  
en stage in Edinburgh

In samenwerking met de Scottish Government en de School of 
Law of the University of Edinburgh organiseert de European 
Lawyers Association het European Lawyers Programm 2009. 
Twaalf jonge advocaten uit verschillende Europese landen 
verblijven zes maanden in Edinburgh voor een introductie in 
het recht van het Verenigd Koninkrijk en van Schotland en 
voor stages bij solicitors, advocates (het Schotse equivalent 
van barristers) en rechters. Ook bestaat de mogelijkheid om 
tentamens af te leggen ten behoeve van de European Lawyers 
Aptitude Test, na het behalen waarvan men gekwalificeerd is 
tot praktijkvoering in Schotland.
 Ook een Nederlandse advocaat kan worden uitgezonden 
naar Edinburgh. Het collegegeld en de stageplaatsen zijn in-
begrepen in het programma (kosten van levensonderhoud 
derhalve niet). Colleges starten op 12 januari 2009, het pro-
gramma loopt tot 10 juli 2009. Ben je per 1 januari 2009 in be-
zit van je stageverklaring en heb je zin in een waardevolle in-
ternationale ervaring, geef je dan op voor het European 
Lawyers Programm 2009. Vraag informatie en inschrijfformu-
lier op bij mr. Leonie Rammeloo (020-6789422 of ramme-
looAvan-doorne.com.) Inschrijven kan tot 22 augustus 2008. 
Selectiegesprekken vinden vlak daarna plaats.
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