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Wie via Google zoekt naar no 
cure no pay komt verrassend 

veel resultaten tegen over het expe-
riment met resultaatgerelateerde 
beloning dat op 1 januari 2014 start.  
De bestaande verordening, waarin 
nu nog een verbod is opgenomen, zal 
met ingang van begin volgend jaar 
wijzigen opdat advocaten in letsel-
schadezaken met hun cliënt mogen 
afspreken dat de beloning afhan-
kelijk is van het behaalde resultaat. 
Al sinds de middeleeuwen kennen we 
in ons land voorschriften die no cure 
no pay-afspraken voor advocaten ver-
bieden. Simpelweg omdat de advocaat 
altijd een redelijke vergoeding dient te 
ontvangen voor zijn geleverde inspan-
ningen en omdat hij, als partijdige 
en tegelijkertijd juist ook onafhan-
kelijke rechtshulpverlener voor de 
belangen van zijn cliënt dient op te 
komen zonder een financieel belang 
te hebben bij de uitkomst. Daarnaast 
wordt voorkomen dat advocaten lou-
ter aantrekkelijke zaken zullen aanne-
men (cherry picking). In het experiment 
zijn dan ook uitdrukkelijk voorwaar-
den gesteld die eventuele risico’s tot 
een minimum moeten beperken. 
Dat we na ‘eeuwen’ met het experi-
ment aan de slag kunnen, is vooral 

te danken aan het voorwerk van de 
Orde om te komen tot goede waarbor-
gen van dit experiment. Ook de poli-
tiek droeg – toch onverwacht en op 
het laatste moment – een steentje bij. 
Slechts een kiezel, want het toestaan 
van resultaatgerelateerde beloning is 
geen handeling van de wetgever maar 
een wijziging van de verordening (Vade-
mecum Advocatuur 2013, p. 193). Het was 
aan de advocatuur zelf. 

Verwachtingen managen
Een belangrijke vraag is wat de cliënt 
kan verwachten van dit experiment. Is 
spreiding van het kostenrisico van een 
procedure daadwerkelijk de oplossing 
voor zijn probleem? Zo ja, is dat een 
realistische oplossing en wat draagt 
de advocaat daar aan bij? Uiteraard 
geschiedt deelname aan het experi-
ment op basis van vrijwilligheid. De 
advocaat zal dus nog nadrukkelijker 
de verwachtingen van de cliënt moeten 
managen. Ik heb er vertrouwen in dat 
de advocatuur zich volop inzet om het 
experiment van resultaatgerelateerde 
beloning te laten slagen. Het experi-
ment doet een beroep op de discipline 
van, in dit geval, de letselschadeadvoca-
tuur. De balie kan nu bewijzen met die 
geboden vrijheid integer om te gaan.

Walter Hendriksen
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Nieuw model
De Algemene Raad heeft (in overleg met 
de Stichting Jonge Balie Nederland) 
per 1 augustus 2013 mede naar aanlei-
ding van de inwerkingtreding van de 
nieuwe beroepsopleiding advocaten een 
nieuwe richtlijn arbeidsvoorwaarden 
stagiaires en een model arbeidsover-
eenkomst vastgesteld. De richtlijn en 
het model zijn geactualiseerd en enkele 
verduidelijkingen zijn doorgevoerd.  
De Algemene Raad doet daarnaast in de 
richtlijn een voorstel voor twee varian-
ten van arbeidsovereenkomsten (voor de 
duur van de stage of voor onbepaalde tijd) 
en heeft nadere informatie over de zoge-
noemde associatie opgenomen. Voorts is in 
de richtlijn de rol van de raad van toezicht 
benadrukt als bindend adviseur waar het 
de uitleg van de arbeidsovereenkomst of 
de samenwerkingsovereenkomst betreft. 

•	 Voor	meer	informatie	zie	www.advocatenorde.nl/
advocaten/beroepsopleidingadvocatuur.

Gratis naar het 
Jaarcongres?
Wilt u als advocaat kans maken op een 
gratis toegangskaart voor het Orde Jaar-
congres 2013 BtheBestAadvocaten? Vul 
dan nu de poll in op de website advoca-
tenblad.nl in én stuur een bericht onder 
vermelding van ‘Poll’ naar mailadres a.rol-
fvondenbaumenAadvocatenorde.nl. 
Op de website jaarcongres.advocaten-
orde.nl vindt u informatie over het 
programma, de inhoudelijke sessies en 
interviews met de verschillende sprekers.

Leren over Wwft
De Nederlandse Orde van advocaten orga-
niseert op 19 november met de Financial 
Intelligence Unit (FIU)- Nederland een 
informatiemiddag over de Wet ter voor-
koming van witwassen en financieren 
van terrorisme (Wwft). Tijdens deze mid-
dag wordt u door sprekers geïnformeerd 
over het herkennen en melden van (voor-
genomen) ongebruikelijke transacties, de 
meldketen en de rol van advocaten bij het 
bestrijden van witwassen. 

• Aanmelden voor de informatiemiddag kan via de 
website wvhlive.nl/fiu/programma.


