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Irritaties, klachten en andere felle  
berichten over grote en kleine misstanden 
kunt u kwijt in deze rubriek. 

Roland Mans
advocaat te Leiden

De deken lijkt mij een aardige 
man. Een beschaafd mens ook. 
Niet voor niets zijn de gedrags-

regels en de confraternele verhoudingen 
stokpaardjes van hem. Maar hij doet mij 
in toenemende mate denken aan een 
kleuterjuffrouw die zo bezig is met het 
handhaven van de orde op het school-
plein, dat ze niet door heeft dat achter 
haar de school in brand staat. 
 Afgelopen week ging het weer eens 
over de hoge tarieven in de advocatuur. 
Volgens velen zijn die belachelijk hoog. 
Laten we eerlijk zijn; die kritiek is niet 
geheel onterecht. Veel advocaten zou-
den hun eigen rekeningen niet zonder 
pijn in de portemonnee kunnen betalen. 
De roep om iets aan onze hoge tarieven 
te doen, verstomt niet. Integendeel, die 
wordt steeds luider. Het is een kwestie 
van tijd voordat wij de rekening gepre-
senteerd zullen krijgen. 
 Sterker nog: wij zijn die rekening al 
aan het betalen. Ons wettelijke proces-
monopolie wordt uitgehold. De grens 
voor verplichte procureursbijstand 
wordt waarschijnlijk opgehoogd tot H 

25.000. De particuliere consumenten 
– afgezien van de rijkeren en de men-
sen die recht hebben op gefinancierde 
rechtsbijstand – wenden zich al mas-
saal van ons af en vinden onderdak 
bij de verzekeraars. En dit is allemaal 
nog maar het begin. Op een gegeven 
moment zullen ook de vermogende 
particulieren en de bedrijven, of dat nou 
mkb-bedrijven of multinationals zijn, 

zich niet meer neerleggen bij het zoveel-
ste maandelijkse factuurtje met meer 
dan drie nullen. Zij zullen hun krachten 
in toenemende mate bundelen en hun 
klaagzang zal gehoor vinden. De Orde is 
op dit punt eigenlijk aangeschoten wild 
en in Den Haag zitten politici die daar-
van best een hapje lusten.
 En wat antwoordde de deken, toen 
het NOS-journaal hem vroeg of het 
allemaal niet wat minder kon? Hij zei 
met zoveel woorden dat advocaten hun 
facturen beter moesten uitleggen. Dan 
zou het allemaal vanzelf goed komen… 
Mijn mond viel open van ongeloof. Wat 
was dat nou voor een naïeve reactie van 
ons boegbeeld? Doordat hij niet eens 
een poging ondernam om de implicatie 
te weerleggen dat onze facturen te hoog 
zijn, gaf hij dat meteen toe. Nu zijn die 
vaak ook hoog, maar een beetje een 
weerwoord zou de deken  niet hebben 
misstaan, zeker niet namens diegenen 
die wél redelijk factureren.
 Verbijsterend was echter dat de de-
ken het punt volledig miste. Het gaat 
er namelijk niet om of hoge facturen 
kunnen worden uitgelegd. Natuurlijk 
kunnen ze worden uitgelegd, tenzij er 
een fout is gemaakt of urenschrijffraude 
aan de orde is.

Waar het om gaat is dat steeds meer 
(potentiële) cliënten de hoogte van de 
facturen niet meer accepteren. Je kan ze 
in alle dode en levende talen uitleggen 
dat ze over de werkzaamheden van de 
afgelopen maand H 23.491,50 exclusief 
btw en kantoorkosten verschuldigd 
zijn, net zo lang totdat ze dat helemaal 
begrijpen, maar ze zullen er niet blijer 
van worden. Zo van: ‘O, nu snap ik 

waarom u vijf ribben uit mijn lijf haalt, 
dus ga gerust uw gang. Neem de andere 
ook maar.’
 Afgelopen jaren hebben diverse ad-
vocaten de noodklok geluid. De teneur 
van hun standpunten was en is dat wij 
onszelf niet langer serieus als poort-
wachters van de rechtsstaat kunnen 
beschouwen als wij er niet voor ieder-
een, van jong tot oud, van arm tot rijk, 
in alle omstandigheden en in voldoende 
mate kunnen zijn. Deze advocaten heb-
ben de Orde gevraagd om zelfregule-
rende maatregelen. Zij hebben daartoe 
zelfs voorstellen gedaan. Voorstellen die 
helaas weinig gehoor vonden, laat staan 
dat ze tot een fundamenteel, intern de-
bat en een gezamenlijke aanpak hebben 
geleid. 

Hallo Orde, wakker worden! We zijn in 
veel gevallen te duur en worden steeds 
duurder. Steeds meer mensen en be-
drijven kunnen of willen ons niet meer 
betalen. Die ontwikkeling vormt een 
bedreiging voor onze beroepsgroep. 
Doe iets en doe het zelf. Wacht niet tot 
anderen dat voor ons doen. Geen ver-
ongelijkte of geciviliseerde reacties op 
Haagse maatregelen, geen beroep op de 
redelijkheid van debiteuren, maar maak 
duidelijk dat we het probleem zelf ook 
zien en dat we heel goed in staat zijn 
om dat zelf op te lossen. Een paar mid-
dagen brainstormen en we hebben een 
systeem dat onze critici de wind uit de 
zeilen neemt.
 Dus, beste deken, mag ik u verzoeken 
u af te keren van het schoolplein en de 
school achter u te blussen? Hij staat al 
een tijdje in brand.

Hoge tarieven:
de deken snapt het niet
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