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Het wordt druk op de markt voor juridische dienstverlening 
 

Advocatenkantoren onder druk 
 
Steeds meer adviesbureaus en andere juridische dienstverleners begeven zich op de markt die 
traditioneel is bestemd voor de advocatuur. Hoe bedreigend zijn deze nieuwe spelers? En hoe wa-
penen advocaten zich ertegen? ‘De grootste concurrent van een advocaat is een andere advocaat.’ 
 
© Michel Knapen 
 
Het is druk rond het station van ’s-Hertogenbosch. Niet alleen met reizigers, maar ook met de vele 
juristen die er werken. Bij de lokale rechtbank, het hof of het parket, die alle zijn gehuisvest in het 
belendende Paleis van Justitie. Vele anderen werken bij de advocatenkantoren die in de directe om-
geving goed zijn vertegenwoordigd.  
En allemaal doen ze hun ding. Niet alleen het gewone juridische werk, maar ook: opdrachten bin-
nenhalen, nieuwe markten verkennen, de concurrent een slag voorblijven. Die concurrenten zijn heel 
vaak advocaten van een paar straten verderop, maar steeds meer ook juridische adviesbureaus, 
rechtsbijstandverzekeraars en virtuele juristen die via internet hun diensten aanbieden. 
‘Eigenlijk hebben we daar niet zo veel last van’, zegt Gijs van der Flier, maatschapvoorzitter van Van 
Leeuwen Van der Eerden (’s-Hertogenbosch). Precies dat antwoord geven ook Peter van Gool van 
Ten Holter Advocaten (Dordrecht) en Math Busch, een eenpitter uit het Limburgse Nieuwstadt, als 
hen de vraag wordt voorgelegd hoe zij tegen ‘nieuwe concurrenten’ aankijken. Maar na het aanvan-
kelijke ‘niet zo veel last’ komen ze wel met voorbeelden waaruit blijkt dat de nieuwe juridische 
dienstverleners, de niet-advocaten, wel degelijk op hún markt actief zijn – of actief gaan worden. 
De nieuwe concurrenten zijn soms bijna fysiek voelbaar. Wie bij Van der Flier voor het raam staat, en 
met een bochtje om een ander nabijgelegen gebouw zou kunnen kijken, ziet zó de papieren op de 
bureaus van rechtsbijstandverzekeraar DAS liggen. Gaan daar de cliënten van Van Leeuwen Van der 
Eerden naartoe, als ze ‘een ander’ zoeken?  
Van der Flier moet het antwoord schuldig blijven. ‘Misschien hebben ze geen juridische bijstand 
meer nodig als ze niet naar ons terugkomen’, zegt hij. ‘We merken wel dat onze tegenpartijen steeds 
vaker worden bijgestaan door rechtsbijstandverzekeraars en branche-organisaties, zoals de Bovag. In 
die zin is er concurrentie van buiten de advocatuur. Het zijn immers mensen die advocaten als cliënt 
hadden kunnen hebben.’ Ook op een andere manier voelt de advocatuur concurrentie. ‘Vooral grote 
cliënten werken meer met eigen juristen en wachten langer voordat ze met een zaak naar ons ko-
men.’ 
Wie echter een stuk gemakkelijker omgaat met nieuwe concurrenten is de Haarlemse alleenzitter 
Frans van Velsen (‘Ik heb in het geheel géén concurrentie van deze toetreders’). Want die zíjn er vol-
gens hem helemaal niet: de deurwaarder, het juridische adviesbureau en de vakbond – ze zijn er 
immers altijd al geweest. Het is de kunst je van deze groep te onderscheiden, tipt Van Velsen. Sneller 
werken dan anderen, goed bereikbaar zijn, goed communiceren en vooral: niet méér zaken aanne-
men dan je met handhaving van je kwaliteitsnormen kunt behappen. ‘Als je zo werkt heb je van geen 
enkele concurrent last, ook niet binnen de advocatuur.’ 
 
Shoppen 
Toch merkt Math Busch, sinds achttien jaar advocaat en het grootste deel daarvan eenpitter, dat het 
niet meer zo vanzelfsprekend is dat mensen met juridische problemen bij advocaten aankloppen. Nu 
de tarieven al weer jaren vrij zijn, komt het steeds vaker voor dat cliënten gaan shoppen. Hij krijgt 
dan ook regelmatig vragen over de prijs, en moet niet alleen concurreren met collega-advocaten in 
zijn directe omgeving, maar ook met de nieuwe toetreders. Die doen zich in de meest onverwachte 
gedaanten voor. 



 2 

Busch, die alleen familierecht doet: ‘Cliënten bereiden zich steeds beter voor. Ze hebben boeken als 
Duizend vragen over echtscheidingen gelezen, ze hebben informatie gehaald bij Postbus 51 of bij 
echtscheiding.nl. Ze stellen zelf een eerste versie op van een convenant voor boedelscheidingen, ook 
die modellen staan op internet. Zo sparen mensen tijd bij de advocaat uit en dat kost mij omzet. Dat 
is echt meer vergeleken met vijf jaar geleden.’ 
Dat is een standpunt van uren-boeren, reageert Van Velsen. ‘Als je leefde van dat wat de klant van 
het web kan plukken én begrijpen, was je als advocaat overbodig. Ik hoor het de huisarts al zeggen: 
sinds de site dokterdokter.nl er is krijg ik opeens veel minder vragen over aambeien en dat scheelt 
toch echt omzet hoor.’ 
Tegenover de dreiging van de concurrentie plaatst Peter van Gool, partner bij Ten Holter Advocaten 
in Dordrecht voor de afwisseling een positief geluid. Er is immers ook een categorie weggevallen die 
voor de advocatuur een potentiële bedreiging vormde: de accountancy. ‘Accountants waren een 
belangrijke speler op onze markt maar hebben die rol niet mogen waarmaken’, zegt Van Gool, die 
echter ook erkent dat zijn markt langzaam versnipperd raakt. Voor een deel heeft dat laatste te ma-
ken met de traditie waaruit Ten Holter komt: juridische bijstand voor de staalbouw rondom Dor-
drecht. ‘Jaren geleden werd er binnen de FME, het werkgeversverbond in de metaal, een juridische 
dienst opgezet die zich voornamelijk bezighield met P&O en arbeidsrecht. Deze dienst beschouwen 
we nog steeds als een concurrent. De dienst heeft inmiddels advocaten in loondienst en manifesteert 
zich nu als een advocatenkantoor. In die zin kunnen we daarmee eerlijk concurreren.’ 
Ook rechtsbijstandverzekeraars snoepen aan de markt van advocaten, weet Van Gool: ‘Ze beschikken 
over een gigantisch marketingapparaat waarmee ze de markt kunnen bewerken. Hebben mensen 
eenmaal een polis afgesloten, dan proberen ze ook cliënten binnen te halen voor andere diensten.’ 
Vooral kantoren die zich richten op particulieren hebben te duchten van die dreiging, meent hij. 
 
Persoonlijke benadering 
Hoe krijg je cliënten en hoe behoud je ze, steeds vaker gaat het daar om. ‘Advocaten concurreren 
nog steeds vooral met andere advocatenkantoren’, zegt Van der Flier. ‘En die concurrentie is groter 
dan de concurrentie met andere juridische dienstverleners. Maar de rechtsbijstandassuradeuren, 
brancheorganisaties en deurwaarders komen wel op, we moeten de ogen er niet voor sluiten.’ Wel 
denkt de Bossche advocaat dat hij en zijn collega’s iets te bieden hebben waarover de alternatieve 
dienstverleners niet beschikken. Zo werken rechtsbijstandverzekeraars en brancheorganisaties ano-
niem. ‘Bij hen ontbreekt de persoonlijke benadering. Bedrijven komen dan ook naar ons en zeggen: 
“Jullie proberen er tenminste iets van te maken.” Ons voordeel is ook dat wij kunnen procederen. De 
kracht van de advocatuur zit in de ervaring die we hebben in het proces- en bewijsrecht.’ 
De vraag is echter of dat voldoende is om de markt veilig te stellen voor ‘de anderen’. ‘Wij moeten 
het hebben van onze schaalgrootte waarmee we op nog een andere manier onderscheidend ver-
mogen kunnen bieden aan onze cliënt’, reageert Peter van Gool van Ten Holter, een kantoor met 
zeventien advocaten. ‘We bestrijken niet alle rechtsgebieden maar wát we doen, doen we op een 
gespecialiseerd niveau.’ Dat was vijftien jaar geleden wel anders. Het kantoor, dat nu tachtig jaar 
bestaat, kende ooit alleen generalisten en had veel klanten in de aannemerij. Na verloop van tijd 
kregen de advocaten bepaalde voorkeursgebieden wat leidde tot de vorming van secties. Van Gool 
zegt zich te verbazen dat de specialisatie in de advocatuur niet in een hoger tempo verloopt. Naast 
het oprichten van secties heeft Ten Holter op een andere manier getracht zich te onderscheiden van 
de concurrentie. ‘Dit lukte onder meer doordat wij in 1995 als eerste Nederlandse advocatenkantoor 
een ISO-certificaat wisten te behalen. Groot voordeel voor de cliënt was en is dat hij van te voren 
exact weet waar hij aan toe is.’ 
Dat de juiste specialisatie niet-advocaten buiten de markt kan houden, bewijst wel de praktijk van 
Busch, die vooral echtscheidingen doet. ‘Bij een scheiding kún je niet eens zonder advocaat. In die zin 
heb ik geen hinder van andere juridische dienstverleners die geen advocaat zijn.’ 
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Specialisatie  
Ook Gijs van der Flier is van mening dat een kantoor niet zonder specialisaties kan. ‘Wel moeten ad-
vocaten generalistische kennis hebben, dus ook de algemene praktijk – verbintenissen- en proces-
recht – beheersen. Je moet je niet te snel verkokeren tot één specialisatie, want alle rechtsgebieden 
hangen met elkaar samen. Je zult dus alle ontwikkelingen moeten bijhouden. Cliënten beschouwen 
dat als een voordeel. We hebben generalistische denkers nodig, maar zij moeten wel ergens specia-
list in zijn.’ Ook die werkwijze biedt volgens Van der Flier voordelen boven bijvoorbeeld rechtsbij-
standverzekeraars. ‘Die zijn zéér gespecialiseerd, vaak in arbeidsrecht. Maar juist op dat gebied is het 
een beperking als ze alleen optreden in arbeidszaken. Juridische adviseurs hebben weer als nadeel 
dat ze geen verplichte opleiding kennen, en dus niet altijd onze kwaliteit kunnen bieden.’ 
Math Busch uit het Limburgse Nieuwstadt heeft zich bewust gespecialiseerd, om de concurrentie van 
andere advocaten voor te blijven. Maar hij doet het ook omdat hij familierecht gewoon leuk vindt. 
‘Veel advocaten worden tureluurs van al die huwelijkse problemen aan hun bureau. Ook omdat de 
rechter een specialist is, zou de advocaat dat ook moeten zijn. Dan is de kans dat hij fouten maakt 
het kleinst. Ik verwacht dat over tien, twintig jaar advocaten met een algemene rechtspraktijk geen 
verzekeringen meer kunnen afsluiten: het risico dat zij fouten maken, wat de verzekeraar geld kost, is 
te groot.’ Volgens Busch is de ware professionele advocaat een specialist. ‘Ben je geen specialist, dan 
moet je bij bepaalde zaken veel opzoeken, zaken die je eigenlijk had moeten weten maar nu in reke-
ning moet brengen bij de cliënt. Dat kan eigenlijk niet. Cliënten hebben meer vertrouwen in je als je 
één rechtsgebied doet en dat goed doet.’ 
 
Concurrentie 
Daarmee is nog niet de vraag beantwoord of meer concurrentie goed is voor de cliënt. Van Gool 
denkt van wel. ‘Ons antwoord op dreigende concurrentie is specialisatie. Zaken worden beter be-
handeld en in minder tijd. Of dan ook de tarieven omhoog gaan, juist omdat we de specialist zijn? Ik 
zie in mijn omgeving de gekste dingen gebeuren, hoge tarieven die nergens door zijn gerechtvaar-
digd. Het kan zijn dat ook onze facturen door deze ontwikkeling hoger uitvallen, maar voor de cliënt 
is het belangrijkste: vertrouwen in een goede behandeling.’ 
Die neiging tot specialisatie is aan Van Velsen, tevens voorzitter van de Belangenvereniging van On-
dernemende Advocaten (BOA) niet besteed, sterker – hij moet er niets van hebben. ‘Advocaten roe-
pen vooral wat zij denken dat de cliënt zo graag wil horen: dat hij kwaliteit biedt en dat hij specialist 
is. Maar daar gaat het niet om. De klant heeft een probleem en zoekt een oplossing, geen toegepaste 
wetenschap. Aan specialisatie is geen behoefte, tenzij het gaat om zeer bijzondere vragen. Een ritje 
van huis naar de bakker vereist geen Ferrari, die is daarvoor zelfs volkomen ongeschikt. Advocaten 
kunnen beter een paar Volkswagens in verschillende uitvoeringen in huis hebben.’ 
Volgens Van Velsen zijn cliënten vrijwel nooit in staat de kwaliteit van het werk van de advocaat in-
houdelijk te beoordelen. Wél of de advocaat meedenkt, communiceert, en dáár moet de aandacht 
dus op gericht zijn. ‘En op snelheid. Voor de klant geldt: “Een snelle advocaat is goede advocaat”.’ 
Van Velsen is van mening dat de drang naar specialisatie op een foutief uitgangspunt berust. ‘Specia-
lisatie gaat over kennis, maar het advocatenvak is voor tachtig procent kunde. Een goed advocaat is 
geen wetenschapper maar een vaardige probleemoplosser. Die moet ook niet leveren wat al door 
anderen wordt aangeboden, zoals informatie op het internet. Als de klant goed geïnformeerd bin-
nenkomt is dat prima. Dat kóst advocaten geen uren, het bespaart ze juist uren waarin ze dan hun 
échte werk kunnen doen. Dat verhoogt dus juist het peil.’ 
 
Rolls Royce 
Lastiger wordt het om aantrekkelijk voor de cliënt te blijven, of zoals marketeers het uitdrukken: 
blijvend te penetreren op de markt. Van Leeuwen Van der Eerden heeft eens een marktkraam voor 
het pand geplaatst, op de dag dat er een gemeentelijke stadswandeling langs het kantoor werd geor-
ganiseerd. ‘Dat wilden vooral de jonge honden van het kantoor.’ Verder worden er seminars georga-
niseerd, neemt het aantal lezingen voor de Kamer van Koophandel toe, evenals in house-lezingen 
voor grote cliënten. ‘We moeten er rekening mee houden dat de juridische dienstverleners dit alles 
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ook gaan doen’, constateert Van der Flier. Daarnaast organiseert zijn kantoor ter gelegenheid van het 
125-jarige jubileum een symposium over een onderwerp dat voor de afwisseling eens níets te maken 
heeft met de advocatuur. ‘Dat gaat over mensen die overal buiten de boot dreigen te vallen, en hoe 
de instellingen daarmee omgaan. Zie het als een vorm van maatschappelijk verantwoord onderne-
men. We zijn als advocaten al zo veel bezig met geld, omzet, uren en targets. Er is méér op deze we-
reld dan alleen. Advocaten moeten weer op de bres, mensen helpen, idealistisch worden. Ook hier-
mee willen we ons ook onderscheiden.’ 
Busch probeert z’n markt te beschermen door onder andere advertenties te plaatsen in de Gouden 
Gids, waar hij, als enige in zijn regio, het aantal ervaringsjaren bij zet. Ook heeft hij wel eens geadver-
teerd in een lokaal blaadje, op de pagina met trouwerijen. ‘Stond ik tussen de bakker die de bruids-
taart leverde en de autoverhuurder die de Rolls Royce reed. Dat heeft niks opgeleverd. Het ging mij 
om juridisch advies over huwelijken maar iedereen dacht dat ik al de echtscheiding wilde regelen.’ 
 
Tuchtrechtelijke veroordelingen 
Het is ook de vraag of de advocatuur transparanter moet worden, zodat cliënten een betere afwe-
ging kunnen maken tussen de ene en de andere juridische dienstverlener. Brochures en websites 
zouden dat kunnen ondersteunen, maar wat moet daar in en op staan? Waar de advocaat heeft ge-
studeerd, zegt volgens de meesten helemaal niets. Tarieven? Van der Flier: ‘Iedere zaak is anders, 
dus vaste tarieven zeggen niet veel. We zíjn trouwens al transparant: tijdens het eerste half uur ver-
tellen we zo goed mogelijk wat een zaak gaat kosten.’ 
Ook is wel geopperd om tuchtrechtelijke veroordelingen op de site te vermelden. Dat zou van Peter 
van Gool best kunnen, maar plaatst er wel kanttekeningen bij. ‘Een veroordeling hoeft niet alles te 
betekenen. Het suggereert veel en zegt minder dan gerechtvaardigd’. Ook Van der Flier is er geen 
voorstander van. ‘Je gaat dan mensen afrekenen op één fout. Het kan best zijn dat de advocaat ooit 
een beoordelingsfout heeft gemaakt. Vermeld je dat op de site, dan werkt dat stigmatiserend – ik 
neem het woord demoniserend maar niet in de mond. Als iemand drie weken is geschorst, is hij dan 
gediskwalificeerd voor de toekomst? Nee, want dan zou hij wel zijn geschrapt. Strafbladen zijn toch 
ook niet vrij toegankelijk?’ Beter zou het volgens Gijs van der Flier zijn wanneer advocaten hun be-
perkingen duidelijk maken, zodat cliënten weten dat deze advocaat een bepaalde zaak níet kan doen. 
‘En als ze die zaak toch aannemen, dán zou hij tuchtrechtelijk moeten worden veroordeeld.’ 
Het vermelden van de naam van de (grote) cliënt op de site? Als ze er geen bezwaar tegen hebben, 
waarom niet, redeneert Peter van Gool. ‘Maar wat zegt dat? Ik ben een keer procureur geweest voor 
Michael Jackson, maar méér dan een procuraat was het niet. Schep ik niet een verkeerd beeld als dat 
op mijn site staat?’ 
Een site heeft de Haarlemse advocaat Frans van Velsen niet, maar hij toont zich een groot voorstan-
der van transparantie – maar alstublieft niet door op sites te vermelden waar iemand heeft gestu-
deerd en of het kantoor een ISO-certificaat heeft. ‘Dat is allemaal kul, de klant koopt er niets voor. 
Waar het echt om gaat – versta je je vak – is aan de buitenkant niet te meten. Deskundigheid is een 
ernstig overgewaardeerd element en dat komt omdat dát een makkelijke parameter is. Er is vrijwel 
geen enkel gebied dat echt niet te behappen is door een generalist, als die maar bereid is zich in de 
materie te verdiepen. Bij de overgrote meerderheid van de zaken gaat het om goede fact-finding en 
andere vaardigheden.’ 
 
Zuiniger 
Het is de vraag of alle strategieën die nu op talloze advocatenkantoren worden uitgebroed voldoen-
de zijn om nieuwe juridische toetreders een stap voor te zijn. Of gaan er binnen de advocatuur kop-
pen rollen? ‘Nederland heeft lage advocatendichtheid, dus als we ons werk goed blijven doen dan 
vallen er geen klappen’, meent Van der Flier. ‘Wel moeten advocaten het zuiniger aan gaan doen, het 
groeit niet meer tot de hemel – als dat al ooit zo is geweest. Omzetten zullen dalen als gevolg van 
concurrentie met niet-advocaten. Niet dat ik dat direct verwacht, we moeten er wel rekening mee 
houden.’  
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‘Meer concurrentie, maar het werk verdeelt zich prima’ 
 
Ondervinden de grote, internationale kantoren ook concurrentie van niet-advocaten? En hoe gaan 
zij daarmee om? Een tweegesprek tussen Jaap Hamming en Hermine Voûte, beiden partner bij de 
Amsterdamse vestiging van Loyens & Loeff. 
 
Voelt u al de concurrentie van niet-advocaten? 
Hermine Voûte: ‘Advocaten werken onder een beschermde naam maar het werk dat ze doen is niet 
hun exclusieve domein, zoals in Duitsland. We richten ons op de grote ondernemingen en op dat 
deel van de markt komen we eigenlijk geen niet-advocaten tegen. Het aanbod van werk is er in ieder 
geval niet minder op geworden.’  
Jaap Hamming: ‘Ik ben wat minder stellig dan Hermine. In mijn sector, het vastgoedrecht, kom ik 
regelmatig contractjuristen tegen. Met name gemeenten laten zich vaak bijstaan door juristen van 
projectbureaus. Die zijn goedkoper dan advocaten. In het algemeen geldt: waar de belangen groot 
zijn, kiezen ondernemingen eerder voor grote advocatenkantoren.’ 
Voûte: ‘Natuurlijk is in het arbeidsrecht, mijn vakgebied, de markt ook verdeeld. De advocaat op de 
hoek of het juridische advieskantoor doen de meer simpele ontslagzaken. Cliënten zoeken ook wel 
informatie op goudenhanddruk.nl. In ingewikkelde zaken, zoals het CAO-recht is onze toegevoegde 
waarde het grootst.’ 
Hamming: ‘Opmerkelijk genoeg ondervinden we van de advocaat in dienstbetrekking weinig concur-
rentie. Die beroepsgroep is niet echt van de grond gekomen.’  
Voûte: ‘We merken ook dat cliënten zich op allerlei manieren in de zaak hebben ingewerkt. Hun ex-
pertise is toegenomen en dat is een goede ontwikkeling. Deze cliënten stellen de juiste vragen en 
kunnen ook onze vragen goed beantwoorden. Dat komt de behandeling van de zaak ten goede. We 
draaien dan wel minder uren, maar daar gaat het niet om: het gaat om de kwaliteit van het juridisch 
advies. We blijven aan het werk door goede adviezen, niet door uren te draaien.’ 
 
U kunt niet ontkennen dat er steeds meer spelers op de markt komen. 
Hamming: ‘Klopt. Maar wij hebben niet de pretentie om het eenvoudige werk te doen, ook al zijn we 
daar niet vies van. We hebben nu eenmaal een heel eigen rol. Neem een onderneming die naars de 
beurs wil. Deze zal zeker naar zijn bank gaan voor een advies, maar uiteindelijk stellen advocaten het 
contract op.’ 
Voûte: ‘Er wordt steeds meer een beroep gedaan op juridische dienstverlening. Er is wel meer con-
currentie, maar het werk verdeelt zich prima.’ 
Hamming: ‘Er is een evenwicht ontstaan waarmee wij niet ongelukkig zijn. Wij krijgen als kantoor 
datgene waarop we ons richten.’ 
Voûte: ‘Het is de wel de vraag of dat zo blijft. Er zullen binnen een paar jaar ook juridische adviesbu-
reaus komen die zich richten op beursintroducties of due diligence.’ 
Hamming: ‘Deze zullen moeite hebben om op onze markt met ons te concurreren. Wij werken vanuit 
een langjarige traditie en hebben veel geïnvesteerd in know how. Toch moeten de grote, internatio-
nale kantoren alert blijven. Omdat we de markt goed kennen, kunnen we op tijd reageren en de con-
current die geen advocaat is, voor zijn.’ 
 
Hoe dan? 
Voûte: ‘In België richten grote advocatenkantoren al aparte bureaus in die werkzaamheden verrich-
ten die ‘gewone’ juridische adviseurs ook zouden kunnen doen, zoals sociale secretariaten. Zo weten 
ze te voorkomen dat concurrenten bij hun cliënten binnenkomen. Ik sluit niet uit dat in Nederland 
hetzelfde gaat gebeuren.’ 
Hamming: ‘Daarnaast zullen advocatenkantoren meer inspelen op de behoefte van cliënten om ad-
vocaten bij hen te detacheren. Zo bieden ze niet alleen een extra service aan maar nemen ook de 
wind uit de zeilen van de nieuwe concurrenten. Wij doen dat nu al.’ 
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Dit artikel is gepubliceerd in Advocatenblad 14, 17 september 2004. 


