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Advocaat zoekt

gerechtsdeur-

waarder die meer 

kan betekenen!
Advocaat zoektvindt!vindt!

DE KRACHT VAN EEN 
LANDELIJKE DEKKING, 
MET DE SERVICE VAN 
EEN LOKALE PARTNER.
De SGH Groep, Gerechtsdeurwaarders en Incasso, 
is een samenwerkingsverband tussen een breed 
netwerk van kantoren. Gezamenlijk biedt de SGH 
de advocatuur landelijke dekking, met als toe-
gevoegde waarde een sterke regionale binding en 
een persoonlijke service. Een mentaliteit die staat 
voor resultaat en kwaliteit!

De gerechtsdeurwaarders van de SGH Groep hebben 
een No Nonsense instelling, zijn actief en onder-
nemend. Ze spreken uw taal en staan dag en nacht 
voor u klaar. Zo zijn bijvoorbeeld uw exploten 
binnen 3 dagen betekend. En als u exploten, in geval 
van spoed, voor 11.00 uur aanlevert, worden deze 
dezelfde dag nog betekend!

Samenwerken met de SGH betekent meer!
Kijk nu op www.sgh-groep.nl.

Gesprek mét prijskaartje
Advocaten mogen geld vragen voor 
een eerste, oriënterend gesprek 
zonder daar eerst afspraken over te 
maken. Dat blijkt uit een uitspraak 
van de tuchtrechter van de raad van 
discipline van 24 mei jl.
 Na een eerste gesprek met een 
advocaat kreeg een rechtzoekende 
een rekening van 271,20 euro. De 
tuchtrechter vond dit terecht. De 
vrouw mocht niet verwachten dat 
het gesprek gratis was. Ze had kun-
nen en moeten navragen of er kos-
ten aan waren verbonden. 
 De vrouw had samen met drie 
collega’s op 19 mei 2011 een gesprek 
met de advocaat. Een uitblijvend sa-
laris en een tegen hen aangevraagde 
ontslagvergunning waren onder-
werp van het gesprek. Aan het eind 
van de bijeenkomst zijn de moge-
lijke kosten voor rechtsbijstand 
besproken. Een dag later heeft de 
werkneemster telefonisch laten we-
ten dat zij en haar collega’s niet met 
de advocaat in zee wilden gaan. De 
advocaat stuurde een rekening voor 

een bedrag van 271,20 euro. 
In verband met deze vordering 
diende de rechtzoekende een klacht 
in bij de raad van discipline in Arn-
hem. De rechter keek naar de door 
de advocaat betrachte zorgvuldig-
heid en oordeelde dat het gesprek 
inhoudelijk is geweest. Daarom is 
er volgens de rechter geen enkele 
reden waarom de vrouw ‘mocht ver-
onderstellen dat het gesprek gratis 
zou zijn’. Volgens de uitspraak had 
zij zelf kunnen en moeten nagaan 
bij de advocaat of, en zo ja, hoeveel 
het gesprek zou kosten.
 De werkneemster heeft tegen 
de uitspraak verzet aangetekend. 
‘Deze kwestie toont het belang aan 
van het maken van goede afspra-
ken vooraf’, zegt AR-lid Diane de 
Wolff van de Nederlandse Orde van 
Advocaten. ‘Mensen vragen tegen-
woordig regelmatig om een “ori-
enterend” gesprek en denken dat 
ze daarmee uit de kosten blijven. 
Misverstanden daarover kun je be-
ter vooraf uit de wereld helpen.’

Duitse advocatuur in 2030
Lex van Almelo

De Deutscher Anwaltverein (DAV), 
presenteerde op haar jaar-

vergadering begin juni een toe-
komststudie naar de juridische 
dienstverlenersmarkt in 2030. Wat 
voorspelt de DAV? 
 Volgens Franz Peter Altemeier 
van de DAV heeft de Duitse advo-
caat nog een dominante positie in 
gerechtelijke en buitengerechtelijke 
procedures. In 2030 zal hooguit hier 
en daar nog een eenpitter te vin-
den zijn, die zich moet specialise-
ren. Onder de koepel van de DAV 
vormen zij netwerken met andere 
specialisten. Zo kunnen zij als huis-
advocaat van kleine ondernemingen 
het hoofd boven water houden. 
 De consument is volgens de Duit-
se toekomstvisie vooral aangewezen 
op goedkope standaardadviezen die 
juridische ondernemingen van niet-

advocaten online leveren. Een groot 
deel van de juridische kennis ver-
dwijnt uit het hoofd van de advo-
caten naar de zogeheten cloud, de 
informatieopslag op internet. Grote 
ondernemingen zullen hun afdeling 
Juridische  Zaken vervangen door 
een inkoopmanager met een juri-
dische achtergrond, die een totaal-
oplossing bestelt bij een bedrijf dat 
het juridisch projectmanagement 
overneemt. 
 De eerstkomende jaren beconcur-
reren advocaten vooral elkaar, dus 
zijn een duidelijke focus en goede 
marketing geboden. Daarna komt 
de concurrentie van buitenaf. Uit-
eindelijk leidt de liberalisering van 
de juridische dienstverleningsmarkt 
tot meer kansen voor de juridisch 
ingewikkelde adviezen. Door een 
schaarste aan juristen beginnen de 
tarieven rond 2030 weer te stijgen, 
voorspelt de DAV.




