
  

 

 

Tilburg University

Bedrijfsmatige juridische dienstverlening en toegang tot het recht

Barendrecht, J.M.

Published in:
Nederlands Juristenblad

Publication date:
2003

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Barendrecht, J. M. (2003). Bedrijfsmatige juridische dienstverlening en toegang tot het recht: betere regulering is
nodig. Nederlands Juristenblad, 78(35), 1848-1859.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/d6e2cc8b-1038-4cdf-8afc-a93df34b91ed


 1 

Bedrijfsmatige juridische dienstverlening en toegang tot het recht: 
actievere regulering is nodig  

 
 

J.M. Barendrecht, Centrum voor aansprakelijkheidsrecht, Universiteit van Tilburg1 

1 Een beoordelingskader voor bedrijfsmatige juridische dienstverlening    
Juridische dienstverleners gaan steeds bedrijfsmatiger werken. Dat geldt voor de op 
de markt opererende notarissen, deurwaarders, fiscalisten, mediators, 
rechtsbijstandverzekeraars en advocaten. Maar bij rechterlijke macht, OM en 
bestuursorganen gaat het niet veel anders, want ook zij moeten efficiënt met hun 
middelen om gaan en hun inkomsten veilig stellen, en de mensen die bij hen werken 
zijn aan dezelfde soort prikkels onderhevig. De mate waarin financiële resultaten 
belangrijk worden gevonden in verhouding tot andere doelen is nog wel anders, maar 
de aard van door de markt en door de overheid aangeboden diensten verschilt slechts 
gradueel.2 Wat betekent dit toegenomen marktdenken voor de toegang tot het recht? 
Hoe kunnen de organisaties die de toegang tot het recht moeten waarborgen, zoals 
Ministerie van Justitie, Orde van Advocaten, Notariële Beroepsorganisatie, Raden 
voor Rechtsbijstand, OM en Raad voor de Rechtspraak, met bedrijfsmatige juridische 
dienstverlening omgaan?3  

Toegang tot het recht is tegenwoordig vooral een kwestie van dragelijk houden 
van lasten: prijzen betaald voor juridische dienstverleners, maar ook de lasten van 
bestede tijd, van onzekerheid en van eventuele negatieve emoties. De lasten van recht 
zijn al hoog. Er zijn bovendien indicaties dat de gemiddelde lasten per zaak snel 
stijgen, wat zou betekenen dat de toegang tot het recht verslechtert, zie paragraaf 2.  

Maar als er reële vraag is naar recht, waarom komen juridische dienstverleners 
daar dan niet aan tegemoet tegen redelijke prijzen? Paragraaf 3 laat zien waarom de 
markt voor recht geen gewone markt is. Juridische diensten veroorzaken ook lasten bij 
anderen dan de eigen afnemer (keteneffecten). Wanneer afnemers van recht tegenover 
elkaar staan, lokt iedere investering in juridische diensten aan de andere kant een 
tegeninvestering uit (tournooieffect). De afnemer kan bovendien niet vrij kiezen voor 
een bepaalde vorm, prijs en/of kwaliteit van juridische dienstverlening, omdat hij 
afhankelijk is van medewerking van anderen bij zijn keuze voor de te volgen 

                                                
1 Voor hun commentaar op eerdere versies dank ik de volgende personen: deelnemers aan een 

Ronde Tafel bijeenkomst georganiseerd op 19 november 2002 door het Ministerie van Justitie voor 
betrokkenen bij de regelgeving rond advocaten, notarissen en deurwaarders, deelnemers aan de Tilburg 
Institute of Law and Economics workshop op 4 april 2003, Peter van den Biggelaar, Rogier van Bijnen, 
Frans van Dijk, Jan Duyvensz, Hans Gribnau, Rob van Rooij, Jan Vranken en Wim Weterings. 

2  In de economie is het dan ook, met name onder invloed van de ‘Public Choice’ stroming, 
gebruikelijk geworden om privaat en publiek aangeboden diensten op dezelfde wijze te testen op 
manieren waarop inefficiënties optreden: ‘market failure’ en ‘government failure’ zijn varianten van 
hetzelfde verschijnsel. Bureaucratie, afwezigheid van gezonde concurrentie, budget-maximalisatie, 
slecht afgestelde beloningsprikkels en risico-mijdend gedrag kunnen in meer of mindere mate in beide 
sectoren optreden, zie J. Stiglitz, Economics of the Public Sector, 2000, p.189 e.v. en vgl. ook de voor 
beide sectoren gevoerde ‘governance’ discussies.  

3 Zie voor beschouwingen over commercialisering van de advocatuur onder meer A.F.M. 
Brenninkmeijer, De markt van de rechtshulp, NJB 1999, p. 333 e.v.; P. Hoefer van Dongen, Het belang 
van de rechtshulp, Verslag NJB-Salon, NJB 1999, p. 548 e.v.; Voordracht S.A. ten Have, 
Raadpleegbaar op www.njb.nl; L.H.A.J.M. Quant, Het loon van de angst?  Over advocaten, commercie 
en ethiek, NJB 1999, p. 1847 e.v.; P.A. Wackie Eijsten, 75 Jaar advocatuur in Nederland, NJB 2000, p. 
108 e.v.; J. Gunst en F. Bruinsma, Advocaten in Nederland, NJB 2002, p. 1015 e.v.; F. Bruinsma, 
Marktwerking in de taxibranche en de rechtshulpverlening, NJB 2002,  553 e.v. 
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procedure. Vaak is dat zelfs een tegenpartij en samen met een tegenstander kiezen is 
lukt meestal niet (de mythe van keuzevrijheid). Dat kan leiden tot ingesleten patronen 
voor toegang tot het recht: besluitvormingspatronen, procespraktijken, of 
onderhandelingsvormen waar partijen tegen wil en dank in terechtkomen, terwijl 
eigenlijk iedereen weet dat het anders en beter zou kunnen (de fuik van de standaard).   

Een eerste mogelijk antwoord op deze problematiek is terugdringen van 
marktwerking. Beroepsorganisaties hopen soms nog iets te bereiken door de 
professionele ethiek te versterken en de publieke taak van juridische dienstverleners te 
benadrukken. In dit artikel ga ik er vanuit dat marktwerking niet valt tegen te houden.4 
Juridische dienstverleners, waar ze ook werken, zullen op de lange termijn net als 
andere mensen hun werk zo inrichten dat zij daar maximale voldoening uithalen, 
financieel, qua werkvreugde of qua wat zij dan ook belangrijk vinden, zoals het goed 
bijstaan van mensen die hulp behoeven. Wie tegen deze krachten in wil gaan, maakt 
het zichzelf en juristen erg moeilijk. Een tweede reactie op te duur recht, die vooral 
voorkomt bij de financierende overheid, is de lasten beperken door minder rechters 
aan te stellen dan waar vraag naar is of te duur wordende rechtsbijstand bekostigen 
door minder mensen er aanspraak op te geven. Deze aanpak komt neer op verdere 
beperking van de toegang tot het recht. Zij frustreert bovendien al snel iedere 
vernieuwing, van proceshervorming in strafrecht en civiel recht tot mediation, want 
wezenlijke verbetering van procedures betekent al snel dat meer mensen er gebruik 
van willen maken.5 Dit artikel exploreert een derde optie: meebewegen met de 
marktkrachten, en verder mobiliseren daarvan om in meer gevallen betere toegang tot 
het recht te creëren, gecombineerd met actief ingrijpen wanneer gebreken in de markt 
voor juridische diensten systematisch de toegang tot het recht belemmeren of tot te 
hoge lasten leiden.  

Paragraaf 4 presenteert een kader waarbinnen kan worden beoordeeld hoe 
bedrijfsmatige juridische dienstverlening de toegang tot het recht beïnvloedt. De 
methode is simpel, en is zeker voor verfijning vatbaar, maar zij sluit nauw aan bij de 
bedrijfsmatige werkelijkheid, waarin prijspolitiek, kostenbeheersing, ‘sales’, 
innovatie, kwaliteitsbeleid en marketing de belangrijkste middelen zijn om winst en 
reputatie te vergroten. Nadere concretisering leidt dan tot zeven relevante 
bedrijfsmatige gedragingen van dienstverleners: prijsverhoging, kostenverlaging, 
meer opdrachten verwerven, selectie van lucratievere opdrachten, innovatie, 
kwaliteitsverbetering en communiceren van goede kwaliteit (marketing). Vervolgens 
bekijk ik het effect van ieder van die gedragingen op de toegang tot het recht en 
onderzoek welke bijsturing, gegeven de bijzondere eigenschappen van deze markt, 
voor ieder van die gedragingen zinvol zou kunnen zijn. Omgekeerd kunnen 
beleidsmaatregelen worden getoetst op hun ‘marktbestendigheid’ door te bekijken hoe 
zij zich houden onder deze zeven marktgedragingen. In bijlage 1, op de NJB-site te 
raadplegen, is dat gedaan voor domeinmonopolies. Paragraaf 5 somt op welke 
mogelijkheden er zijn om de toegang tot het recht  te vergroten. Eén daarvan, 
doorberekening van lasten van  rechtspraak aan de gebruiker, wordt uitgewerkt in 
bijlage 2. De conclusie is dat de markt voor juridische dienstverlening met goed 

                                                
4 Vgl. Justitiebegroting 2003, p. 128 (letterlijk herhaald in 2004, p. 129): ‘Het beleid van 

Justitie is erop gericht dat in de dienstverlening de ‘markt zijn werk doet’. Dit brengt mee dat 
terughoudendheid is geboden in de regelgeving ten aanzien van de beroepen en dat waar nodig 
voorwaarden worden geschapen voor marktwerking. Anderzijds dienen in het belang van een goede 
rechtspleging en rechtsbedeling (indien nodig door middel van regelgeving) de toegang tot de 
juridische diensten en de vereiste (minimum) kwaliteit van die diensten gewaarborgd te zijn.’ 

5 Zie hierna onder 2.4 voor gegevens over de mate waarin dit zal gebeuren. 
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doordachte regulering veel beter zou kunnen functioneren: met minder lasten voor de 
overheid, meer kansen voor aanbieders van juridische diensten en een betere 
prijs/kwaliteitsverhouding voor afnemers van recht.     

2 Toegang tot het recht: een kwestie van geld, tijd en andere lasten  

2.1 Rechter, bestuur en onderhandelingsresultaten in de schaduw van het recht 

Individuele burgers, ondernemingen, overheden en andere rechtssubjecten krijgen via 
de dienstverlening van juristen toegang tot het recht. Wat precies ‘recht’ is, daar 
zullen we het nooit helemaal over eens worden. Maar voor het onderwerp van dit 
artikel kunnen we toegang tot het recht definiëren als toegang tot oplossingen voor 
belangentegenstellingen in overeenstemming met het geldende recht, of, in 
uitzonderingsgevallen, met wenselijk recht zoals de rechter dat vaststelt wanneer hij 
het geldende recht verder ontwikkelt.  

Toegang tot het recht is nodig in geschillen, in contracten of andere 
transacties, en in bestuursrechtelijke of strafrechtelijke verhoudingen met de overheid. 
Toegang tot het recht wordt onder meer bereikt via rechterlijke uitspraken, en via 
uitspraken van private rechters, zoals geschillencommissies, arbiters en bindend 
adviseurs. Ambtshandelingen van notarissen en deurwaarders (aktes en exploiten) 
spelen ook een rol. In het bestuursrecht zorgen vooral bestuursbesluiten voor toegang 
tot het recht.  

Belangrijker, zeker in het civiele recht en het bestuursrecht waar rechterlijke 
uitspraken zelden voorkomen, zijn onderhandelingsresultaten in de schaduw van het 
recht, dat wil zeggen onder een zekere dreiging van bestuurlijk of rechterlijk 
ingrijpen. Vaak worden die onderhandelingsresultaten bereikt doordat 
rechtshulpverleners, bestuurders, mediators, of zelfs rechters onderhandelingen 
faciliteren. Geschillen tussen burgers worden geschikt; burgers onderhandelen met het 
bestuur; OM en burgers maken afspraken over strafvervolging. Notarissen, advocaten 
en andere juridische dienstverleners helpen mensen voorts bij het aangaan van 
juridisch geldige transacties, van huwelijken tot complexe aandelendeals met de 
achterliggende financieringen. De rechterlijke controle op transacties gebeurt op 
afstand, maar ook onderhandelingen over transacties vinden plaats in de schaduw van 
het recht.  

2.2 Toegang tot rechtvaardigheid: wat voor lasten? 

Vroeger was vaak de vraag of er in bepaalde situaties toegang tot het recht was. Zo 
langzamerhand is het vrijwel altijd mogelijk om toegang tot het recht te krijgen, al 
moet men daar soms voor naar Straatsburg gaan. Het is vooral een kwestie van tijd, 
geld en andere lasten, zie figuur 1. In een letselschadezaak bijvoorbeeld, zal vaak een 
advocaat moeten worden ingeschakeld, maar ook één of meer medische deskundigen. 
Het slachtoffer en zijn omgeving zullen er honderden mensuren in steken. Gedurende 
de afwikkeling, die al gauw twee jaar duurt, is er onzekerheid over zijn financiële 
toekomst. Het proces van afwikkeling, waarin het slachtoffer bijvoorbeeld 
geconfronteerd kan worden met een naar zijn gevoel onterecht beroep op eigen 
schuld, kan op zichzelf al weer emotioneel belastend zijn.6 

                                                
6 W.C.T. Weterings, Vergoeding van letselschade en transactiekosten, 1999. 
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De lasten van toegang tot het recht worden voor het overgrote deel gedragen 
door particulieren, bedrijven en overheden als partij.7 Slechts rond 10% van de kosten 
wordt betaald door de overheid als leverancier van juridische diensten (toevoegingen, 
rechterlijke macht). Uiteindelijk dragen alle inwoners van Nederland die lasten dus 
direct, of indirect in de vorm van belastingen en hogere prijzen voor goederen of 
diensten.  

 
                                                

7 Lasten van toegang tot het recht kunnen soms worden verhaald op anderen, zoals een 
gedeelte van proceskosten, buitengerechtelijke kosten of kosten van deskundigen, maar deze 
afwenteling maakt de totale lasten niet minder. 

8 Zie voor een gegevensverzameling ook B.C.J. van Velthoven, Civiele en administratieve 
rechtspleging in Nederland, 1951-2000, Tijdreeksdata, Research Memorandum Leiden 2002.  

9 CBS, Statline Databank, Rechtskundige diensten 1990-1999, geëxtrapoleerd naar 2001. 
10 Justitiebegroting 2002, p. 214 en 2004, p. 260. 
11 Justitiebegroting 2003, p. 117.  
12 Verzekerd van Cijfers 2003, p. 26, zie www.verbondvanverzekeraars.nl. Deze post overlapt 

voor een klein deel met die uit noot 7. 
13 Justitiebegroting 2003, p. 121. Deze post overlapt deels met die uit noot 7. 
14 Justitiebegroting 2002, p. 213 (inclusief Rijksrecherche). 

 
De lasten van toegang tot het recht  

(met indicaties van de omvang in 2001) 
 

1. Prijs juridische dienstverleners8  
Honoraria, prijzen en kosten die voor rekening van de overheid komen 
- omzet rechtskundige diensten (advocatuur, notariaat, etc.) 3 miljard ¼�9  
- budget Justitie voor rechtspraak 646 milj. ¼�����PLOM��¼�JHGHNW�GRRU�JULIILHUHFKW��LQ������ 

te verhogen naar 745 milj. ¼��10 
- budget Hoge Raad 12 milj. ¼��LQ������YHUKRRJG�QDDU����PLOMRHQ��11  
- omzet rechtsbijstandverzekeraars 292 milj. ¼�12  
- budget Justitie gefinancierde rechtsbijstand 278 milj. ¼�13 
- budget Justitie OM 214 milj. ¼14 

2. Andere uitgaven 
Kosten ingeschakelde deskundigen, tolken, etc.    
- schatting in letselschadezaken aan deskundigenberichten bestede kosten 50-200 milj. ¼�15 

3. Bestede tijd partijen  
De tijd die partijen en niet betaalde betrokkenen, zoals werknemers die informatie  
verzamelen of getuigen, aan toegang tot rechtvaardigheid kwijt zijn, dat wil zeggen de 
waarde van die tijd wanneer die zou worden ingezet voor economische activiteiten of  
de waarde van de ingezette vrije tijd; 
- lasten bestuursondersteuning gemeenten 909 milj. ¼16 
- uitvoeringskosten aansprakelijkheidsverzekeringen PM 
- bestede tijd particulieren en mensen in bedrijven PM 
- administratieve lasten bedrijfsleven circa 12 miljard ¼�17 

4. Lasten onzekerheid  
Geld of andere goederen in geschil worden niet optimaal benut, of verouderen;  
onopgeloste conflicten houden mensen bezig en verhinderen dat zij hun leven of hun 
bedrijf een nieuwe toekomst geven. 
- schatting rendementsverlies belangen civiele procedures 500 miljoen ¼�18 
- idem bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures PM; 

5. Emotionele lasten  
Zorgen bij partijen, secundaire victimisatie van slachtoffers, etc. 
- in Engeland ondervinden 70% van de mensen die in procedures betrokken zijn stress  

en 40% rapporteert zelfs schade aan de gezondheid;19 
 Figuur 1 
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Systematisch onderzoek naar de totale lasten van toegang tot het recht ontbreekt. 
Maar het is wel mogelijk om enige indicaties van de omvang van die lasten te geven, 
zie figuur 1. Afhankelijk van de precieze afbakening lijken die lasten jaarlijks ergens 
tussen de 5 en de 15 miljard Euro te liggen. Zou het 10 miljard zijn, dan is dat 2,5% 
van het bruto nationaal product, of gemiddeld bijna 1500 ¼� SHU� 1HGHUODQGV�

huishouden per jaar.20  
Natuurlijk heeft de rechtsstaat baten, in de vorm van bescherming van 

investeringen die mensen plegen, van preventie van nodeloze schade en meer in het 
algemeen van verhoging van menselijk welzijn. De baten zijn veel groter dan de 
lasten.21 Maar dat wil niet zeggen dat overal en altijd waar lasten ontstaan ook 
minstens net zo veel maatschappelijke baten opkomen. Bovendien geeft de hoogte 
van de bedragen genoeg aanleiding om te bekijken of de lasten kunnen worden 
verminderd. De huidige regering heeft bijvoorbeeld het terugdringen van 
administratieve lasten tot een speerpunt van beleid gemaakt. 

2.3 Sterk stijgende lasten per zaak 

Extra reden voor het kritisch bekijken van deze lasten vormen de tekenen dat de totale 
lasten van toegang tot het recht flink stijgen, en met name ook de lasten per zaak. De 
omzet van de advocatuur is gedurende de negentiger jaren gecorrigeerd voor inflatie 
met 6,6% per jaar toegenomen.22 Voor de kosten van de rechterlijke macht geldt over 
die jaren zelfs een jaarlijkse reële toename van meer dan 8%.23 Voor de rechterlijke 
macht heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau  berekend dat de groei slechts voor 
ruim 1% per jaar zat in het aantal zaken.24 In welke mate het aantal behandelde zaken 
is toegenomen is voor de advocatuur onbekend, maar het aantal mensen dat in een 
bepaald jaar een beroep deed op een advocaat op rechtshulp is, na een onstuimige 
groei in de zeventiger en tachtiger jaren, al tien jaar niet veel meer toegenomen.25 Dat 

                                                                                                                                       
15 Vgl. de schattingen uit 1999 van Weterings, t.a.p.,  p. 75 en 78.  
16 Gemeentebegrotingen 2001, zie CBS, Statline Databank. 
17 ‘De kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en 

regelgeving van de overheid. Het gaat om het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter 
beschikking stellen van informatie.’, zie Jaarverslag 2001 Adviescollege toetsing administratieve lasten 
(Actal), p. 26 en voor de omvang Monitor Administratieve Lasten Bedrijven 2002 van 
onderzoeksbureau EIM. 

18 Vgl. de cijfers uit 1998 van de Werkgroep Effecten Rechtspraak, 1998, Rechtspraak en 
rechtshandhaving: maatschappelijke effecten van verbetering, Ministerie van Justitie. 

19 Hazel Genn, Paths to Justice, 1999, p. 195 meldt dat een rechterlijke procedure door 68% 
van de ondervraagde particulieren als stressful werd beschouwd en dat bij 39% zelfs de gezondheid er 
onder leed. 

20 Het Bruto Binnenlands Product bedroeg in 2001 429 miljard ¼�� ,Q� ����� ZDUHQ� HU� LQ�

Nederland 6,9 miljoen huishoudens, zie CBS, Statline Databank. 
21 Wie daaraan twijfelt, leze de vele rapporten van internationale organisaties over 

ontwikkeling van landen en hun economieën, waarin steeds meer nadruk wordt gelegd op het creëren 
van een goede juridische infrastructuur, zie bijvoorbeeld World Development Report 2002, Building 
Institutions for Markets. 

22 CBS, Statline Databank, Rechtskundige diensten 1990-1999 en Prijsindexcijfers. 
23 Sociaal Cultureel Rapport 2002, p. 84. 
24 Van Velthoven, t.a.p., laat zien dat het aantal civiele procedures van 1994 tot en met 1999 

ongeveer gelijk is gebleven. Zie ook Rechtspraak in Nederland 2001, CBS 2003, p. 23 e.v. met iets 
oplopende cijfers in 2000 en 2001.  

25 CBS, Statline Databank, Beroep op rechtshulp, 1992-1999 laat een jaarlijkse stijging van 2% 
zien. Van Velthoven, t.a.p., p. 49 toont een stabiel beroep op eerstelijns rechtshulp van rond 650.000 
gevallen per jaar. 
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er niet veel groei zit in het aantal zaken, wordt ook bevestigd door cijfers van 
verzekeraars.26  

Als dat inderdaad het beeld zou zijn, wordt het grootste deel van de omzetgroei 
verklaard door een prijsstijging per zaak. Voor de rechterlijke macht weten we dat de 
kosten per zaak ruim 7% per jaar stijgen.27 In de advocatuur zou dat in de orde van 4 
of 5% per jaar kunnen liggen. Dit tempo van groei betekent dat behandeling van 
zaken door de rechterlijke macht in 10 jaar twee keer zo duur is geworden.28 Voor de 
advocatuur lijkt aannemelijk dat die in 10 jaar meer dan anderhalf keer zo duur werd, 
bovenop gewone prijsinflatie dus. Het gemiddelde schadebedrag per claim voor 
rechtsbijstandverzekeringen stijgt ook aanzienlijk.29   

Dit zijn verontrustende cijfers, zeker als zij een langduriger trend zouden 
weerspiegelen, want het lijkt niet erg wenselijk of haalbaar dat de lasten van toegang 
tot het recht in 10 of 20 jaar nog eens zouden verdubbelen. Het lijkt dus belangrijk dat 
nader onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling van de lasten van de rechtsstaat.30  

Verder zullen mogelijke oorzaken van deze lastenstijging moeten worden 
bekeken. Zijn het de grote belangen waarmee advocatuur en rechtspraak te maken 
kregen? Zelfs de 2,9% jaarlijkse reële economische groei van de jaren negentig, die 
een goede maat lijkt voor de gemiddelde groei van die belangen, verklaart de stijging 
maar ten dele.31 En is niet lang het adagium in rechtshulp en rechtspraak geweest dat 
belang en bewerkelijkheid van een zaak twee verschillende dingen zijn? Externe 
oorzaken als de verhoogde eisen die Straatsburgse rechtspraak en Brusselse 
wetgeving aan de rechtspleging stellen kunnen een rol spelen, maar het is ook 
interessant om te kijken naar de specifieke kenmerken van de markt voor juridische 
dienstverlening.  

Daar is te meer reden voor, nu niet voor alle juridische dienstverleners dezelfde 
prijsstijgingen zichtbaar zijn. Voor het notariaat was de omzetstijging gecorrigeerd 
voor inflatie over dezelfde tien jaar maar 4,5 %,32 en de stijging van het aantal juristen 
werkzaam in het notariaat blijft al veel langer ver achter bij die in de advocatuur.33 Het 
aantal mensen dat een beroep doet op het notariaat is echter in die jaren wel fors 
gestegen, met 6,5% per jaar.34 Anders dan de advocaat en de rechter lijkt de notaris 
dus per behandelde zaak niet wezenlijk duurder te zijn geworden.  

                                                
26 Zie Verzekerd van Cijfers 2003, in te zien op www.verbondvanverzekeraars.nl, tabel 1.7  die 

laat zien dat de aantallen claims per 100 polissen rechtsbijstand (gezinnen en bedrijven) gelijk blijven, 
en tabel 1.6 met afnemende claimfrequentie voor aansprakelijkheidsverzekeringen, een trend die ook al 
is gesignaleerd voor bedrijfspolissen in Claimcultuur, Naar een nieuwe eistijd?, Rapport werkgroep 
claimcultuur,  1998, p. 5 met cijfers in bijlage 1, zij het met verhoogd gebruik van uitsluitingen in 
polissen als alternatieve verklaring.     

27 Sociaal Cultureel Rapport 2002, p. 18 en 84. 
28 7% stijging per jaar levert (samengesteld) een verdubbeling op in 10 jaar. 
29 Over de jaren 1998-2002 met (gecorrigeerd voor gemiddeld 3% inflatie) 5,5% 

(gezinsrechtsbijstand) en 1% (bedrijfsrechtsbijstand). 
30 Bijvoorbeeld door dossieronderzoek in vergelijkbare zaken die onder vergelijkbare 

omstandigheden nu en 10 jaar geleden werden afgedaan. 
31 Ook in de laatste twee jaren zonder veel economische groei blijft bijvoorbeeld het aantal 

advocaten flink toenemen: met 7% in 2001 en 4,1% in 2002 (Jaarverslag Orde 2002, p. 33). 
32  CBS, Statline Databank, Rechtskundige diensten 1990-1999 (laat een gemiddelde jaarlijkse 

omzetgroei voor het notariaat zien van 6,9%) en Prijsindexcijfers (2,4% gemiddelde prijsstijging). 
33 Zie Eindrapport Commissie Monitoring Notariaat, 2003, in te zien op www.justitie.nl, p. 20. 
34 CBS, Statline Databank, Beroep op rechtshulp, 1992-1999 en over het aantal akten EIM, 

Gegevensverzameling ten behoeve van de Commissie Monitor Notariaat, 2002, p. 29. 
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2.4 Wanneer lasten te hoog worden: zwakke partijen blijven onbeschermd 

Voor we naar mogelijke verklaringen voor deze verschillen gaan zoeken, is het goed 
om te bekijken wat er gebeurt wanneer de lasten van toegang tot het recht via 
juridische dienstverleners te hoog worden. Justitiabelen zullen afhaken en dat lijkt op 
aanzienlijke schaal te gebeuren. Het bevolkingsonderzoek van Hazel Genn in 
Engeland laat zien dat particulieren  ongeveer de helft van de juridische problemen 
die zij als belangrijk ervaren, niet doorzetten, waarschijnlijk vanwege de hoge lasten.35 
De Consumentenbond zette haar 50-jarig bestaan in het teken van de toegang tot het 
recht36 en liet zien dat  maar een miniem deel van de serieuze consumentenklachten bij 
een rechter of geschillencommissie komt, terwijl 78% van de bij hun leverancier 
klagende consumenten niet volledig tevredengesteld is.37 Advocaten die voor 
bedrijven optreden stellen dat procedures over belangen van minder dan 25.000¼�QLHW�
de moeite waard zijn. Rechtsbijstandverzekeraars kunnen het aanzienlijke gat in de 
rechtshulp maar ten dele opvangen.38 Voor bepaalde inkomensgroepen zijn 
testamenten of huwelijkse voorwaarden waarschijnlijk te duur nu de oude niet-
kostendekkende tarieven daarvoor zijn vrijgegeven.39 

Hoe snel zullen mensen afhaken? In het kader van de rechtsbijstand wordt wel 
aangenomen dat een 10% hogere prijs tot 1% minder zaken leidt. Bij een 
verdubbeling van de prijs, komt men dan op 10% vraaguitval.40 Daarbij zijn de andere 
lasten van rechtspraak nog niet eens meegenomen en gaat het om een gebied waarin 
de ‘rechtsnoodzaak’ hoog is.41 Neemt men alle lasten mee, en kijkt men naar het 
gemiddelde rechtsgebied, dan leiden 100% hogere lasten dus misschien wel tot 20 of 
30% vraaguitval.42  

Maar wat gebeurt er nu precies als de toegang tot het recht te belastend is? 
Wanneer de toegang tot notarieel verleden testamenten, tot goede koopcontracten of 
tot professionele samenwerkingsovereenkomsten te belastend wordt, zullen 
individuele mensen en bedrijven minder gelukkige of geen voorzieningen treffen voor 
zaken die zij juridisch eigenlijk goed zouden moeten regelen. Dat maakt hun 
transacties minder waardevol en kan tot onnodige toekomstige geschillen leiden. Als 
de lasten van bestuurlijke besluitvorming toenemen, blijven besluiten langer liggen en 
verminderen de betrokken belangen in waarde.  

In geschillen zullen mensen vaker tot een ongunstige schikking komen, of hun 
zaak zelfs helemaal laten lopen. Meestal zullen zij hun wederpartij niet geheel gelijk 
geven, maar genoegen nemen met een schikking, die zij bij een minder belastende 

                                                
35 Hazel Genn, t.a.p.; het WODC heeft een soortgelijk onderzoek voor Nederland in 

voorbereiding. 
36 Zie voor deze campagne www.consumentenbond.nl/acties/. 
37 Consumentenbond, Resultaten onderzoek ‘Van recht hebben naar recht krijgen’, maart 2003.  
38 Ten Have, t.a.p. 
39 Vgl. EIM, Gegevensverzameling ten behoeve van de Commissie Monitor Notariaat, 2002, p 

29.  
40 Zie over deze prijselasticiteit van –0,1: F.A. Ohm en H.J. Schilperoort, Waarborgen voor 

gelijke toegang tot het recht, NJB 2003, p. 969 met verdere verwijzingen. 
41 Zie voor dit begrip onder meer A. Klijn, J. van der Schaaf, G. Paulides, De 

rechtsbijstandsubsidie herzien; een evaluatie van de toegangsregulering in de Wet op de rechtsbijstand, 
WODC Rapport nr. 175, 1999. 

42 R.J.J. Eshuis, G. Paulides, Van rechtbank naar kanton; evaluatie van de 
competentiegrensverhoging voor civiele handelszaken in 1999, WODC Rapport 203, 2002. p. 25  
vonden bijvoorbeeld dat er na de verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter van 5 naar 
10.000 gulden meer dan twee keer zoveel zaken in dit segment werden aangebracht. Als alternatieve 
verklaring vermelden zij dat mogelijk nu zaken van meer dan 5000 gulden bij de kantonrechter worden 
aangebracht die voorheen onder de competentiegrens werden gehouden. 
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procedure niet hadden geaccepteerd. Want de meeste partijen zullen een afweging van 
baten en proceslasten maken. Wanneer zij dat rationeel doen, en waarom zou de 
gemiddelde procespartij dat niet proberen, dan zullen zij de kans op succes in de 
procedure vermenigvuldigen met de waarde voor hen van de belangen in geschil, daar 
de verwachte lasten van de procedure van aftrekken en de uitkomst vergelijken met 
wat de wederpartij bereid is te bieden bij wijze van schikking.43    

Door niet te procederen sparen partijen gezamenlijk de som van hun beider 
proceslasten uit. Laten we dat de ‘schikkingswinst’ noemen. Bij een procedure over 
een belang van 50.000 ¼�]XOOHQ�EHLGH�SDUWLMHQ�ELMYRRUEHHOG��������¼�DGYRFDWHQNRVWHQ�
en verdere lasten ter waarde van ¼�������XLWVSDUHQ��7XVVHQ�SDUWLMHQ� LV�KHW�HFKWHU�GH�
vraag hoe zij de ‘schikkingswinst’ (in het voorbeeld 30.000 ¼��]XOOHQ�YHUGHOHQ��'DDU�
heeft het recht weinig of geen invloed meer op. Het is pakken in het 
onderhandelingsspel wat je pakken kan met dreiging, bluf en macht.44 Vaak zullen 
partijen elkaar in dit spel enigszins in evenwicht houden en komt het resultaat dicht in 
de buurt van dat wat op basis van de proceskansen reëel zou zijn. Bij proceskansen 
van 70% ontstaat dan een schikking voor 35.000 ¼���6RPPLJH�SDUWLMHQ�]XOOHQ�HFKWHU�
genoegen moeten nemen met een kleiner aandeel in de ‘schikkingswinst’, omdat hun 
tegenpartij sterker is in het onderhandelingsspel of krijgen zelfs helemaal geen 
aandeel daarin. Schikken is voor hen nog net voordeliger dan procederen, omdat zij 
hun proceslasten ermee uitsparen. Maar ten opzichte van wat een rechtvaardige 
schikking zou zijn, leveren zij een deel van hun belangen ter waarde van hun 
verwachte proceslasten in (in het voorbeeld een schikking voor 20.000 ¼�LQ�SODDWV�YDQ�
voor 35.000 ¼��� 9DDN� LV� GH� DIKDQNHOLMNKHLG� HFKWHU� QRJ� JURWHU� GDQ� GLW�� ZDQW� GH�
proceslasten zijn meestal ook nog ongunstig te beïnvloeden door de wederpartij. Die 
kan dreigen met meer verweren of langere stukken, en op voorhand al aangeven tot en 
met appel door te procederen. De verwachte proceslasten kunnen zo nog wel 
verdubbelen, zodat er bijna niets voor een zwakkere partij overblijft.  

Naar mate de lasten van het verkrijgen van recht hoger zijn, kunnen een 
letselschadeslachtoffer tegen een onwillige verzekeraar, een klein bedrijf tegen een 
querulant met een toevoeging, een persoon van wie de reputatie is geschonden tegen 
de pers, of een kleine gemeente tegen een groot bedrijf, sterker worden klem gezet. 
Van de rechtsbescherming die de rechtsstaat op papier creëert voor zwakkere partijen 
komt zo vaak weinig terecht, en de oplopende lasten van toegang tot het recht creëren 
nog weer nieuwe zwakke partijen. Een goed voorbeeld is het OM, dat in zaken tegen 
verdachten met verhoudingsgewijs onbeperkte middelen processueel zo onder druk 
kan worden gezet, dat het moeilijk anders kan dan transacties aangaan, of zaken laten 
vallen, wat tot nieuwe vormen van klassenjustitie leidt.45  

3 Wat de markt voor juridische diensten bijzonder maakt 
De lasten van toegang tot het recht zijn dus aanzienlijk, en stijgen waarschijnlijk flink. 
Afnemers van recht die in een zwakke positie verkeren ten opzichte van een 
wederpartij die zijn macht gebruikt krijgen zo minder goede rechtsbescherming. Maar 
mogen we niet verwachten dat commercieel opererende juridische dienstverleners dat 
weer als een gat in de markt beschouwen en hun diensten daaraan gaan aanpassen? 

                                                
43 Zie J.M. Barendrecht en E.J.M. van Beukering-Rosmuller, Recht rond onderhandeling, 

2000,  p. 103-105 met verdere verwijzingen. 
44 Zie uitvoeriger Barendrecht en Van Beukering-Rosmuller, t.a.p., p. 106-128; Russell 

Korobkin, A Positive Theory of Legal Negotiation, 88 Georgetown Law Journal, 2000,  p. 1789 e.v. 
45 Zie hierover B.E.P. Meijer, Van verdediging in de aanval tot OM in de verdediging, in: Iets 

bijzonders Liber Amicorum Mischa Wladimiroff, Den Haag: SDU Uitgevers, 2002, p. 18 e.v. 
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Voor we in paragraaf 4 gaan bekijken hoe bedrijfsmatige handelingen van juridische 
dienstverleners de toegang tot het recht vergroten of verkleinen, is het goed om beter 
naar de markt voor juridische dienstverlening te kijken.  

Die markt is enerzijds te vergelijken met die voor andere professionele diensten 
als de gezondheidszorg of de financiële dienstverlening. Afnemers kunnen de 
kwaliteit van dit soort diensten moeilijk beoordelen, niet op het moment van aankoop, 
en zelfs maar in beperkte mate door er ervaring ermee op te doen.46 Zij steunen vaak 
op advies van de dienstverlener, die daarmee de dubbelrol van adviseur en uitvoerder 
van de dienst vervult.47 De mogelijkheden van misbruik die dat schept, met name voor 
dienstverleners die capaciteit over hebben, zijn klassieke redenen voor regulering.48 
Maar de markt voor juridische diensten heeft ook heel specifieke kenmerken.  

3.1 Keteneffecten: niet verdisconteerde lasten bij derden 

Beleidsmakers hebben terecht steeds meer oog voor keteneffecten.49 Bijna per definitie 
zetten juridische dienstverleners anderen aan het werk, en meestal meer naar mate zij 
hun eigen werk beter doen. Een notaris die zorgvuldiger rechercheert, houdt ook de 
mensen van het kadaster of van de gemeente langer bezig. Als het OM meer zaken 
aanbrengt, betekent dat meer werk voor de strafrechter. Rechters die meer bewijs 
vragen, belasten partijen daarmee en mogelijk ook de derden die deze informatie 
kunnen leveren. 

Het probleem is dat een notaris, advocaat of rechter die beslist welke 
handelingen hij zal verrichten, in het algemeen alleen de baten en de lasten voor 
zichzelf en voor de eigen cliënt zal meewegen. De lasten voor anderen worden 
meestal niet zichtbaar en bijna nooit verdisconteerd. Zij worden dus waarschijnlijk te 
gemakkelijk veroorzaakt. Dat degene die bij derden lasten te weeg brengt, ook kosten 
doorberekend krijgt, is immers uitzondering.50 Wanneer advocaten een claim 
neerleggen bij een bedrijf of een overheidsorgaan kan dat daar enorme gevolgen 
hebben: inschakelen advocaten en expertise, interne informatieverzameling, 
verantwoording aan stakeholders in het bedrijf, negatieve publiciteit en informeren 
van de pers. De indieners van de claim en hun advocaten ondervinden nauwelijks 
prikkels om de lasten voor dit bedrijf of dit overheidsorgaan binnen de perken te 
houden. Integendeel, wij zagen onder 2.4 dat zij die lasten als extra drukmiddel 
kunnen gebruiken.  

                                                
46 Het zijn ‘credence goods’, vgl. Michael Darby en Edi Karni, Free Competition and the 

Optimal Amount of Fraud, Journal of Law and Economics 1973, p. 67-86 en de daarop gebaseerde 
literatuur. Zie Frank Stephen and James Love, Regluation of the Legal Profession, Encyclopedia of 
Law and Economics 1999, nr 5860, p. 989 e.v. en Gillian Hadfield, The Price of Law: How the Market 
for Lawyers Distorts the Justice System, Michigan Law Review 2000, p. 953 e.v. onder IIIB. 

47 Winand Emons, Credence Goods and Fraudulent Experts, Rand Journal of Economics 1997, 
p. 107 e.v. en J.M. Barendrecht, De schimmige status van het advies, NJB 1999, p. 1361 e.v. 

48 Stephen en Love, t.a.p., p. 989 e.v.; J. Stiglitz, Economics of the Public Sector, 3rd ed., 
2000, p. 83. 

49 Zie over deze wat economen ‘negatieve externe effecten’ noemen: Steven Shavell, The 
Fundamental Divergence between the Private and the Social Motive to Use the Legal System, Journal 
of Legal Studies, 1997, p. 575-612; Benjamin Hoon Barton, Why Do We Regulate Lawyers? An 
Economic Analysis of the Justifications for Entry and Conduct Regulation, Ariz. State Law J. 2001, p. 
470 e.v.; en J.M. Barendrecht en W.C.T. Weterings, Rechtshulp: een groot goed met schadelijke 
bijwerkingen, Advocatenblad 2000, p. 435 e.v. met name p. 441 e.v. 

50 Te denken valt aan leges, buitengerechtelijke kosten, expertisekosten, griffierechten en 
proceskostenveroordelingen, maar die dekken slechts een klein deel van de ‘negatieve externe effecten’ 
van juridische dienstverlening. 
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3.2 Tournooimodel: elkaar compenserende ‘overinvestering’ 

Juridische dienstverleners staan bovendien vaak tegenover andere juridische 
dienstverleners. Dat geldt voor advocaten in onderhandelingen over transacties en 
geschillen, maar ook voor het OM, voor een notaris die voor één partij optreedt en 
voor rechtsbijstandverzekeraars. Er is dan niet alleen een keteneffect, omdat zij ook 
lasten aan de andere kant veroorzaken, maar zij kunnen in een interactie terecht 
komen die veel weg heeft van een wapenwedloop. De ene kant investeert in meer 
kans op een rechtvaardige uitkomst. Maar deze stappen leiden tot tegeninvesteringen, 
die de eerste investeringen weer geheel of gedeeltelijk te niet kunnen doen. Een goed 
en wat langer contractsconcept leidt ook tot een uitvoeriger reactie. Een goede 
conclusie in een procedure, met een deskundigenrapport erbij, leidt tot een stevige 
reactie en een tegenrapport.  

Aanvankelijk zijn dit waarschijnlijk vooral nuttige investeringen, omdat het 
debat maakt dat de rechtmatige oplossing steeds dichterbij komt. 51 Zo kan echter ook 
gemakkelijk overinvestering ontstaan. De investering in volgende acties krijgt steeds 
meer het karakter van een compenseren van een verwachte of er op volgende actie 
van de andere kant.52 In een procedure bijvoorbeeld, is de informatieve waarde van 
extra conclusies of pleidooien meestal minder dan die van eerdere conclusies. De kans 
op een uitkomst die wezenlijk meer ‘rechtmatig’ is, neemt nog nauwelijks toe, en de 
lasten van verdere investeringen leveren dus steeds minder baten op. Maar als één 
partij achterblijft, en niet meegaat in verdere investeringen, loopt zij de kans dat de 
balans in haar nadeel doorslaat. Dit geldt vooral waar de rechtvaardigheid een ‘alles 
of niets’ karakter heeft, zoals bij de vraag of een strafbaar feit is gepleegd, of dat er 
civiele aansprakelijkheid is. Het is een wedloop geworden, waar een partij niet 
eenzijdig uit kan stappen.  

3.3 Een procedure kiezen met een tegenstander: de mythe van keuzevrijheid  

In een normaal functionerende markt kan een afnemer zelf een keuze maken welke 
prijs hij voor een product of dienst wil betalen en welke kwaliteit hij wil bereiken. 
Soms denken we dat dit ook zonder meer geldt voor de juridische markt, want we 
benadrukken vrije advocatenkeuze, de keuze van partijen voor bepaalde processuele 
varianten en de mogelijkheid om voor mediation of arbitrage te kiezen. Maar die 
keuzes worden gecompliceerd, doordat het meestal keuzes zijn die samen met de 
andere betrokkenen moeten worden gemaakt; anderen die eigen belangen hebben en 
eigen visies op de gewenste prijs/kwaliteitsverhouding. Dat geldt zelfs voor de 
advocatenkeuze, want wat die advocaat moet gaan doen, hangt in belangrijke mate af 
van wat de wederpartij doet. Partijautonomie kan geen richtinggevend beginsel zijn, 
stellen Asser, Groen en Vranken terecht.53 Alleen wanneer een juridische 
dienstverlener louter een advies geeft, is de keuze die de klant maakt voor kwaliteit en 
prijs onafhankelijk van de opstelling van anderen.  

Samen met een tegenstander kiezen is wezenlijk moeilijker dan alleen kiezen. 
Bij het aangaan van een contract of een andere transactie tussen burgers is het soms 
nog wel mogelijk om de aan beide zijden verleende juridische dienstverlening  op 

                                                
51 Zie A. Ogus, Lawyers as Designers of Disputants? Some Observations on the Economics of 

Civil Justice, in: J. Godard & J. Guild (eds.), Justice and Money (Hume Papers on Public Policy: Vol 7, 
No 1), Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999, p. 31; Barendrecht en Weterings, t.a.p., p. 435-
451 met verdere verwijzingen. 

52 Zie Hadfield, t.a.p., onder III.A. 
53 W.D.H. Asser, H.A. Groen & J.B.M. Vranken (m.m.v. I.N. Tzankova), Een nieuwe balans, 

Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, 2003, p. 76 e.v. 
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elkaar af te stemmen. In de financieringspraktijk overleggen partijen tegenwoordig 
onderling welke advocaten zij zullen inschakelen en die advocaten maken vervolgens 
afspraken over de wijze van informatie-uitwisseling en onderhandeling. In de praktijk 
van de geschiloplossing komt dit soort coördinatie zelden voor. Wanneer partijen 
eenmaal een geschil hebben, maken zij bijna nooit samen een keuze voor een 
bepaalde procedure. Recent onderzoek bevestigt dit. Arbitrage,54 bindend advies55 en 
mediation56 komen samen maar enkele duizenden keren per jaar voor, op ruim 50.000 
vergelijkbare rechterlijke uitspraken. De meeste arbitrages en bindend adviezen zijn 
echter vooraf contractueel overeengekomen.57 Proces-afspraken die afwijken van het 
rolreglement, prorogatie en sprongcassatie komen ook nauwelijks voor. Het algemene 
beeld is dat partijen maar in enkele procenten van de daarvoor in aanmerking 
komende zaken na het ontstaan van een geschil samen voor een procedure kiezen. 
Alternatieve geschiloplossing is een marginaal verschijnsel. Zelfs kleine deel-
afspraken over te horen deskundigen of getuigen, die wel vaker voorkomen, blijken 
moeilijk te maken.  

Dat samen de goede procedure kiezen niet lukt, is verklaarbaar, want de 
redenen waarom partijen geen bevredigende oplossing voor het conflict zelf kunnen 
vinden, zullen vaak ook verhinderen dat zij een procedureafspraak maken.58 
Onderhandelingen lopen bijvoorbeeld vast als de communicatie niet goed loopt, door 
te groot optimisme bij het inschatten van proceskansen, door tactisch gedrag, doordat 
een partij zich committeert aan het waarmaken van een dreiging als haar voorstel niet 
wordt aanvaard, of doordat een voorstel van één kant door de andere partij worden 
gewantrouwd.59 In die gevallen zullen partijen het ook niet snel eens worden over een 
procedure. Als dat inderdaad maar zelden lukt, zullen partijen in geschillen lang niet 
altijd de beste methode van geschiloplossing kiezen, en als zij een transactie aangaan 
waarschijnlijk ook niet altijd de beste procedure volgen om tot een goede juridische 
vastlegging te komen.  

3.4 De fuik van de standaard: ingesleten praktijken en procedures 

Wanneer partijen samen niet kunnen kiezen, komen zij in de standaardprocedure 
terecht die voor hun problematiek geldt. Dat kan de wettelijk of contractueel 
aangewezen procedure zijn, zoals in de geschiloplossing de overheidsrechtspraak of 
de bouwarbitrage, maar ook dat wat in de betreffende hoek van juridische 
dienstverlening gebruikelijk is geworden. Voor de juridische begeleiding van 
bedrijfsovernames en voor de afwikkeling van letselschades zijn bijvoorbeeld 
standaardpraktijken ontstaan.  

Doordat veel partijen niet in staat zijn gecoördineerd te kiezen voor de beste 
procedure, wordt de standaard een fuik, waarin ook partijen terechtkomen voor wiens 
belangen de standaard eigenlijk niet zo heel geschikt is. Het is bijvoorbeeld nogal 
onwaarschijnlijk dat de standaardprocedures voor meer dan 90% van de geschillen de 
procedure met de optimale prijs/kwaliteitsverhouding zijn. Zo zitten er naar veler 

                                                
54 Alex Brenninkmeijer c.s., De aard en omvang van arbitrage en bindend advies in Nederland, 

Onderzoek uitgevoerd voor WODC, 2002, p. 24. 
55 Brenninkmeijer c.s., t.a.p., p. 29. 
56 Het NMI telt 1500 mediations per jaar, zie Tijdschrift voor Mediation 2003, p. 52 e.v. 
57 Zie onder meer Van Bladel, Arbitrage in de praktijk, 2002, p. 24.  
58 Zie meer in het algemeen over de onderschatte zuigkracht van aanvullend recht  (‘sticky 

defaults’) Cass Sunstein, Switching the Default Rule, New York U. Law Rev. 2002, p. 106 e.v. 
59 Zie over deze beletselen R.J. Lewicki, D.M. Saunders en J.W. Minton, Negotiation, 3rd ed., 

1999, p. 141 e.v. 
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mening heel wat partijen in de fuik van een civiele procedure, die daar eigenlijk niet 
in thuishoren, omdat die procedure te duur, te onzeker en te langdurig is, of hun 
werkelijke probleem niet oplost. Noch voor partijen, noch voor de overheid die deze 
procedures voor een deel moet bekostigen, is dit erg aantrekkelijk.   

Omdat de grote meerderheid van de zaken in de standaardprocedure 
terechtkomen, is de kans groot dat de standaardaanpak ook voor de juridische 
dienstverleners een steeds diepere groef wordt, waar zij steeds moeilijker uit kunnen 
klimmen. Als de standaard het vaakst voorkomt, zullen zij zich immers vooral in die 
standaard gaan bekwamen, en wellicht zelfs steeds meer gaan geloven dat de 
standaard de enige juiste methode is, ook als dat objectief gezien misschien 
twijfelachtig is. Juristen hebben de reputatie conservatief te zijn qua werkmethoden. 
Dat ligt misschien niet aan hen, maar aan de fuik van de standaarden waarin zij 
terechtkomen. 

In de praktijk zijn er drie manieren om uit de fuik van de standaard te komen. 
Groepen belanghebbenden, soms gesteund door de overheid, kunnen een nieuwe 
standaard ontwikkelen. Voor sommige soorten consumentengeschillen is de route van 
geschillencommissies de nieuwe standaard geworden. De bouwarbitrage en de 
geschiloplossing in de automatiseringsbranche zijn andere voorbeelden. Maar het is 
lang niet altijd mogelijk om twee of meer groepen belanghebbenden te organiseren en 
op een lijn te krijgen. Voor veel typen geschillen ontstaan geen private systemen voor 
geschiloplossing. Voor transacties worden nog standaard notariële akten gebruikt met 
een opbouw en taalgebruik uit lang vervlogen tijden. Het gevaar blijft bovendien dat 
er dan een nieuwe ingesleten standaard ontstaat.60  

Een tweede mogelijkheid is een geleidelijke aanpassing van de standaard, 
doordat individuele juridische dienstverleners sommige dingen net anders gaan doen 
en dat geaccepteerd krijgen. Het wordt langzamerhand acceptabel in arbitrages om per 
e-mail te communiceren, omdat er gewoon mensen zijn die dat gaan doen. Tot de 
Hoge Raad die ontwikkeling om onduidelijke redenen afkapte,61 ontwikkelde het kort 
geding zich tot een goed toegankelijke procedure voor vrijwel alle civiele zaken. Deze 
twee manieren om uit de fuik te komen hebben gemeen dat het lang duurt voordat zij 
de standaard wezenlijk veranderen. 

Een derde optie is dat partijen worden geholpen om samen een keuze te maken 
voor een optimale procedure. In de praktijk van nu is het meestal een derde die 
partijen in een individuele zaak uit de fuik helpt en een keuze faciliteert voor een 
procedure die beter is dan de standaard. Dat kan een commissaris zijn die vaker met 
het bijltje van een overname heeft gehakt, dan wel een rechter die het proces stuurt of 
naar mediation verwijst. Daarvoor is wel nodig dat partijen bij zo’n ‘verwijzer’ terecht 
komen. ‘Fitting the forum to the fuss’, is een aansprekende slogan. Maar door de fuik 
van de standaard is er veel meer nodig dan vaak wordt gedacht om haar te 
verwezenlijken.62  

4 Bedrijfsmatige juridische dienstverlening  
Wat gebeurt er nu met de toegang tot het recht als juridische dienstverleners steeds 
bedrijfsmatiger gaan werken, op een markt met veel keteneffecten, waarop 
gemakkelijk een wapenwedloop kan ontstaan en waarop de moeilijkheden van samen 

                                                
60 Voor signalen dat dit bij de bouwarbitrage gebeurt, zie E. van Bladel en F. Bruinsma, 

Arbitrage in de praktijk. Aandachtspunten voor de wetgever, NJB 2002, p. 1882 e.v. 
61 Zie de rechtspraak ingezet met HR 29 Maart 1985, NJ 1986, 84 (M’Barek/Van der Vloodt). 
62 Vgl. F. Sander en S.B. Goldberg, Fitting the Forum to the Fuss: A User-Friendly Guide to 

Selecting an ADR Procedure, Negotiation Journal 1994, p. 49 e.v.  
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kiezen kunnen leiden tot ingesleten standaardpatronen? Daartoe moeten we bekijken 
hoe een aanbieder van juridische diensten bedrijfsmatig succesvol wordt.  

Een ruime definitie van succes zou kunnen zijn dat ‘het bedrijf’ de eigenaren,  
de daarin werkzame personen en de klanten een maximale voldoening in alle 
opzichten biedt. Voldoening bijvoorbeeld op financieel gebied, met inhoudelijk 
interessant werk, door goede dienstverlening, door mensen werkelijk te kunnen 
helpen en door de eigen juridische expertise te kunnen gebruiken. Er wordt veel 
nagedacht over de missie van juridische ‘ondernemingen’, van advocatuur tot 
gerechten, vaak in dit soort termen. Een iets minder ruime benadering gaat er vanuit 
dat al deze aspecten uiteindelijk te vertalen zijn in de winstgevendheid en in de 
reputatie van de onderneming naar de klanten toe. Omwille van de eenvoud van een 
toch al complexe analyse, kies ik die invalshoek. De vraag die hier dus wordt 
beantwoord, is wat de gevolgen zijn, als winstmaximalisatie en reputatiemaximalisatie 
de drijfveren zouden zijn. Andere aspecten, bijvoorbeeld die welke te maken hebben 
met arbeidsvreugde, doen daarbij indirect wel degelijk mee, want aannemelijk is dat 
juridische ondernemingen iets doen aan lagere arbeidsvreugde, omdat dat gevolgen 
kan hebben voor de winstgevendheid en/of de reputatie van de onderneming op korte 
of langere termijn. Ter verdere vereenvoudiging ga ik er vanuit dat 
winstmaximalisatie kan worden verkregen uit contracten63 met klanten door 
prijsverhoging, kostenverlaging, meer opdrachten verwerven, selectie van lucratievere 
opdrachten, innovatie, kwaliteitsverbetering en communiceren van goede kwaliteit 
(marketing), zie figuur 2.64 Van welke van die zeven gedragingen worden aanbieders 
van juridische dienstverlening en afnemers van recht beter of slechter en om welke 
vorm van regulering vraagt dit?  

 
 

Zeven manieren om winst en reputatie te verhogen 
1. Prijsverhoging (hogere tarieven; meer uren aan een zaak besteden); 
2. Kostenverlaging (terugdringen personeelskosten; standaardiseren; ICT toepassingen); 
3. Meer opdrachten (meer klanten, meer contracten per klant); 
4. Selectie van lucratievere opdrachten (contracten waarvoor meer kan worden gerekend); 
5. Innovatie (ontwikkeling van nieuwe diensten, waarmee nieuwe markten worden aangeboord of 

andere juridische diensten worden verdrongen; ICT). 
6. Reputatieverhoging door leveren goede kwaliteit aan de afnemers (beter dienen belangen van 

die afnemers; vermindering van kwaliteitsgebreken); 
7. Communiceren goede kwaliteit (marketing, positionering). 

Figuur 2 

 

4.1 Prijsverhoging: prijzen transparanter maken 

Prijsverhoging bij gelijkblijvende kwaliteit en kosten is gunstig voor bedrijfsmatig 
werkende juridische dienstverleners. Advocatenkantoren, notarissen en rechterlijke 
colleges zullen er dan ook naar streven hun uurtarieven, hun honoraria of de aan hen 
verstrekte vergoedingen te verhogen.65 Bij degenen die op een uurtarief werken, en dat 
geldt getalsmatig nog steeds voor de meerderheid van de juridische dienstverleners, is 
het commercieel gezien ook interessant om zoveel mogelijk uren in een zaak te 
investeren. Dat zien we terug in de zaterdagse personeelsadvertenties, waarin de 
juristen niet aan te slepen lijken te zijn. En soms ook in druk op juristen om veel uren 

                                                
63 Inclusief de relaties van gerechten en OM met hun ‘afnemers’. 
64 Zie paragraaf 1 voor een nadere toelichting. 
65 Voor de rechterlijke instanties de bekostiging via het ‘Lamicie-systeem’. 
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te maken, die in de VS zelfs tot excessen leidt als de Clifford Chance norm van 2420 
uren per jaar.66 Uiteraard betekenen hogere prijzen een toename van de lasten van het 
verkrijgen van recht voor de afnemers, en zullen sommige afnemers zelfs gaan 
afhaken. Dat stelt weer grenzen aan de mogelijkheden van juridische dienstverleners 
om hun prijzen te verhogen, maar het is de vraag of dat mechanisme voldoende is om 
reële prijzen te bereiken. Veel afnemers zijn immers min of meer gedwongen om 
gebruik te maken van juridische dienstverlening en hebben weinig inzicht in wat 
redelijke prijzen zijn.  

Aannemende dat prijsregulering niet aantrekkelijk is, zal de overheid de 
toegang tot het recht vooral kunnen beschermen tegen prijsverhoging door 
concurrentie te stimuleren. Voor een goede prijsconcurrentie is het wezenlijk dat de 
afnemer prijzen kan vergelijken. In het notariaat is dat voor standaard transacties als 
oprichtingen en transporten van onroerend goed inmiddels redelijk mogelijk. In de 
advocatuur, maar ook in de arbitrage- en mediationwereld, is het dertig jaar geleden 
ontstane gebruik om op een uurtarief te declareren een beletsel voor de transparantie 
van prijzen. Het uurtarief zegt immers weinig over het uiteindelijk te betalen bedrag 
en de afnemer heeft dus niet veel aan deze informatie. De druk van grote afnemers 
zoals rechtsbijstandverzekeraars op de advocatuur om tegen vaste bedragen te werken 
neemt toe. Grotere opdrachten in de transactiepraktijk worden vaker getenderd, en 
daarbij zijn transparante prijzen wezenlijk. De advocatuur begint bovendien er op in te 
spelen dat afnemers bereid zijn een premie te betalen voor het overnemen van het 
risico van uit de hand lopende juridische lasten. De commercieel meest succesvolle 
Amerikaanse advocatenkantoren werken niet meer op uurtarief, maar hanteren nieuwe 
vormen als ‘value added billing’.67 

De overheid zou beter kunnen waarborgen dat juridische dienstverleners hun 
prijzen transparant maken.68 Zij zou dat met name kunnen doen ten behoeve van 
particulieren, kleine- en middelgrote bedrijven en overheidsorganisaties die slechts af 
en toe juridische bijstand nodig hebben. Om deze categorieën tegemoet te komen zou 
voor hen zelfs het Duitse systeem met vaste wettelijke tarieven kunnen worden 
overwogen,69 want dat leidt aantoonbaar tot een betere toegang tot het recht.70 Een 
alternatief is om ‘benchmarks’ te publiceren, of te bevorderen dat een 
consumentenorganisatie dat doet, met reële prijzen voor bepaalde typen zaken.71 De 
overheid zal zich daarbij moeten realiseren dat juridische dienstverleners geen 
onmiddellijk belang hebben bij transparantie van prijzen.72 Zelfregulering van de 
advocatuur op dit terrein, zoals het verbod op het veel transparantere ‘no cure no pay’, 
zou veel actiever moeten worden bekeken.73       

                                                
66 Zie New York Lawyer 25 Oktober 2002, www.nylawyer.com/news/02/10/102502d.html 
67 Zie voor een goed overzicht van de problemen met het uurtarief en de tendensen in de VS: 

ABA Commission on Billable Hours Report, 2002, down te loaden van www.abanet.org. 
68 Zo ook Lord Woolf, Access to Justice, Interim Report 1995, p. 200. 
69 Zie de regeling in de Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO) en voor de discussie 

over een hervorming daarvan, met name voor wat betreft adviestarieven, de websites van de Deutscher 
Anwalt Verein (www.anwaltverein.de) en van de Bundesrechtsanwaltskammer (www.brak.de). 

70 Vgl. Barendrecht en Van Beukering-Rosmuller, t.a.p.,  p. 83 e.v. 
71 Lord Woolf, Access to Justice, Final Report 1996, p. 86. 
72 A. Ogus, Civil Procedure Reform and Economic Analysis, in: C. Ott c.s., Essays in Law and 

Economics IV, 1998, p. 237 e.v. 
73 Vgl. L.A.C. de Vaan, 'No Cure No Pay' in de praktijk; de VS versus Nederland, NJB 2002, 

p. 2174 e.v. De Orde heeft het verbod op dit moment in heroverweging.  
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4.2 Kostenverlaging: efficiency bevorderen, vooral ook in de keten  

Als het over prijzen gaat, staan de belangen van aanbieders en afnemers tegenover 
elkaar. Van kostenreductie bij gelijkblijvende kwaliteit en prijzen kunnen beiden 
echter beter worden. Dan verdienen dienstverleners immers meer en wanneer zij een 
deel van de efficiencywinst aan de klanten doorgeven via prijsverlaging, profiteren 
die ook nog. Notariskantoren, en nu ook gerechten, proberen de kosten te reduceren 
door modellen te ontwikkelen en door werkprocessen door te lichten. 

Wanneer efficiënter wordt gewerkt door een dienstverlener, heeft dat 
bovendien vaak ook gevolgen voor anderen in de keten, zoals klant, rechter of 
tegenpartij. Efficiënter werk bij de één, kan ook bij de ander tijd en kosten besparen, 
zeker als afstemming plaatsvindt tussen de organisaties van juridische dienstverleners 
onderling. Notariaat en kadaster hebben bijvoorbeeld hun werkwijzen op elkaar 
afgestemd. Gerechten en OM sluiten hun processen op elkaar aan, en tussen gerechten 
en advocatuur komt enig overleg op gang. Waarschijnlijk is hier nog veel winst te 
behalen. In de transactiepraktijk kan coördinatie ook grote kostenbesparingen 
opleveren. Overleg tussen rechterlijke macht en advocatuur zou kunnen leiden tot veel 
betere afstemming van de inhoud van processtukken en van de gang van zaken tijdens 
zittingen.74 Denkbaar is bijvoorbeeld dat wordt gewerkt met één digitaal processtuk, 
waarin de stellingen van beide partijen en de beslissingen van de rechter daarover 
steeds per onderwerp zijn opgenomen en kunnen worden aangevuld. Voor vaak 
voorkomende procedures kunnen formats worden ontwikkeld. 

Omdat kostenbeheersing gunstig is voor aanbieders en afnemers, zou 
aansluiting en integratie van werkprocessen van de verschillende personen in de keten 
een topprioriteit in het beleid van de overheid kunnen zijn. Maar zonder slag of stoot 
zal dit niet gaan, want efficiëntieverbeteringen lonen minder, of zijn zelfs ongunstig, 
voor dienstverleners die op uurtarief werken.75 Dat kan een extra reden zijn om 
juridische dienstverleners te stimuleren andere honoreringsvormen te gebruiken. 

4.3 Meer afnemers helpen: extra rechters aanstellen en kosten doorberekenen 

Wanneer vaker meer mensen worden geholpen, is dat gunstig voor juridische 
dienstverleners en gunstig voor de toegang tot het recht. Moet de commercialisering 
daar dus zijn gang kunnen gaan? In grote delen van de juridische dienstverlening is 
dat de situatie. Voor de transactiepraktijk van het notariaat en de advocatuur bestaan 
nauwelijks belemmeringen om meer transacties te begeleiden. Deurwaarders kunnen 
zo veel incassodiensten aanbieden als ze willen. Andere delen van de rechtsstaat 
kennen echter kunstmatige extra schaarste in de toegang tot het recht, omdat de 
overheid de juridische dienstverleners voor een deel moet betalen en daar maar 
beperkte middelen voor wil inzetten. In het bestuursrecht is er beperkte 
besluitvormings- en handhavingscapaciteit. Procederen voor de rechter kost de 
overheid geld en dus is er een gelimiteerd aantal rechters met lange wachtlijsten, 
waardoor mensen afhaken.  

Moet dit zo zijn? Het uitgangspunt zou ook kunnen zijn dat gebruikers van 
rechtspraak in beginsel betalen voor alle kosten in de hele keten en dat de rechterlijke 
macht haar capaciteit aanpast aan de vraag. Dat verhoogt de prijs voor juridische 
dienstverlening, maar relatief gezien met weinig, want de meeste gebruikers van het 
rechtssysteem dragen toch al het grootste gedeelte van de proceslasten. Daartegenover 
gaan alle mogelijke andere lasten van trage rechtspraak omlaag, zoals die van bestede 

                                                
74 Zie voor aanzetten in die richting Asser c.s., t.a.p., p. 229 e.v. 
75 Barendrecht en Weterings, t.a.p., 438 e.v. 
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tijd, onzekerheid over investeringen en negatieve emoties, zodat de toegang tot het 
recht per saldo niet slechter hoeft te worden. Er kan meer recht worden geboden, want 
voor extra dienstverlening en de daarvoor nodige extra mankracht wordt gewoon 
betaald. Zelfs voor zaken van particulieren, ongeacht hun inkomen, kan deze 
denkrichting aantrekkelijker zijn dan het huidige systeem van rechtsbijstand met 
beperkte subsidies voor relatief ontoegankelijke procedures, zeker als daarnaast wordt 
gedacht aan eenvoudiger procedures en gedeeltelijke doorberekening van kosten naar 
de aanbieders van goederen en diensten waarmee zij conflicten krijgen. In (de op de 
NJB site te raadplegen) bijlage 2 wordt deze optie nader uitgewerkt voor de civiele 
rechtspraak, waarbij aannemelijk wordt dat deze aanpak voor alle betrokkenen – 
partijen, rechterlijke macht, andere juridische dienstverleners en betalende overheid – 
aantrekkelijk zou kunnen zijn, in belangrijke categorieën zaken. 

4.4 Selectie  zaken: procedures met aangepaste prijs/kwaliteitsverhouding 

Dit brengt ons er op dat door bedrijfsmatig werken aan de onderkant van de markt een 
probleem kan ontstaan: dienstverleners doen liever het interessantere en lucratievere 
werk. Notarissen hebben het inzicht gekregen dat familiepraktijk minder winstgevend 
of zelfs verlieslatend is. Deurwaarders weten dat bepaalde exploiten uitbrengen ook 
veel meer kost dan het oplevert. Bestuurders van grote advocatenkantoren proberen 
hun mensen in te scherpen dat zij zich moeten toeleggen op hun specialismen, waarin 
zij winstgevender kunnen werken. Rechtsbijstandsverzekeraars zullen trachten 
‘slechte risico’s’ te weren. De niet zo lucratieve toevoegingspraktijk trekt steeds 
minder advocaten, hoewel de cijfers minder dramatisch zijn als wel eens wordt 
gesuggereerd.76 Deze selectie is mogelijk in het nadeel van de afnemers van recht die 
geen interessante en lucratieve zaken aandragen: vooral kleine bedrijven en 
individuele burgers. Zij moeten immers waarschijnlijk genoegen nemen met een 
lagere kwaliteit dienstverlening. 

Verschillende antwoorden zijn hier beproefd. Tot op zekere hoogte kan deze 
selectie worden tegengaan door dienstverleners moreel te prikkelen om ook minder 
lucratief of interessant werk te doen. Maar zonder draconische regelsystemen en 
sancties leidt dit vooral tot tenenkrullende taferelen wanneer advocatenmultinationals 
beloven ook een paar toevoegingszaken te doen. Verhoging van beloningen is aardig 
voor de betrokken dienstverleners, maar het zal bij relatief geringe verhogingen niet 
betekenen dat veel goede dienstverleners hun aandacht naar toevoegingszaken gaan 
verschuiven. Het lost het probleem niet op, en de toegang tot het recht neemt zelfs af 
als de verhoging ten koste gaat van het aantal toevoegingen, zoals nu gebeurt.77 
Realistischer lijkt het om te vertrouwen op marktwerking, in die zin dat ook voor 
minder lucratieve zaken aanbieders zullen blijven ontstaan die enerzijds voldoening 
halen uit dit werk (misschien in mindere mate financieel, maar wel anderszins) en 
anderzijds proberen deze zaken efficiënter te doen.  

                                                
76 Ohm en Schilperoort, t.a.p., melden dat het aantal actieve rechtsbijstandverleners daalde 

tussen 1997 en 2002 van circa 6500 naar circa 6300, dat is getalsmatig een geringe daling, en een 
procentueel een veel grotere, namelijk van 70% naar 51% van het aantal ingeschreven advocaten 
(9.252 in 1997 en 12.290 in 2002), die echter ook (deels) kan worden toegeschreven aan voortgaande 
specialisatie en aan kwaliteitseisen voor de gefinancierde rechtsbijstand en niet erg verontrustend is als 
men bedenkt dat de rechtsbijstandsector, in omzet gemeten, slechts 10% van de advocatuur uitmaakt.  

77 Het bereik van de rechtsbijstand is in de loop der jaren aanzienlijk teruggelopen, zie voor 
schattingen van het bereik A. Klijn, J. van der Schaaf, G. Paulides, De rechtsbijstandsubsidie herzien; 
een evaluatie van de toegangsregulering in de Wet op de rechtsbijstand, WODC Rapport nr. 175, 1999 
en Ben van Velthoven, De rechtsbijstandsubsidie onderzocht, Department of Economics Research 
Memorandum 2001.01, Leiden. Zie ook Ohm en Schilperoort, t.a.p. 



 17 

Om het mogelijk te maken minder lucratieve of interessante zaken efficiënter te 
doen, is het wel urgent dat voor rechtsproblemen van gewone burgers procedures 
worden gevormd met lagere lasten, maar wel met een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding. Daarbij moet de overheid het initiatief nemen, want zelf 
kunnen partijen niet uit de fuik van de standaard komen. De rechterlijke macht zou 
kantongerecht-achtige of mediation geïnspireerde procedures kunnen aanbieden voor 
zaken van particulieren.78 Voor geschillen zou bijvoorbeeld een ijkpunt kunnen 
worden dat de proceslasten voor ieder van partijen niet meer dan 10 tot 20% van het 
belang mogen bedragen.79 Partijen komen nu in de fuik van een relatief dure standaard 
terecht, en moeten zelf overeenkomen om het eenvoudiger te doen. Zou het ook 
andersom kunnen? Procedures die in principe snel en relatief goedkoop zijn, 
bijvoorbeeld geënt op het kort geding, terwijl extra’s als uitvoerige bewijslevering en 
hoger beroep alleen beschikbaar komen als partijen dat vooraf overeenkomen, of als 
de rechter daarvoor gegronde redenen ziet? Subsidiëring, als die dan nog nodig is, kan 
dan worden gespreid over meer zaken, en de toegang tot het recht wordt vergroot. 

4.5 Innovatie: stimuleren alternatieven voor standaardwerkwijzen  

Ontwikkeling van nieuwe soorten procedures is een vorm van innovatie. Innovatie is 
het ontwikkelen van nieuwe diensten die een antwoord zijn op nieuwe vraag naar 
rechtvaardigheid, of die al bestaande vraag op een betere manier beantwoorden, 
bijvoorbeeld door meer kwaliteit en/of een lagere prijs. Voorbeelden van de laatste 
jaren zijn legal audits, schuldsanering, estate-planning diensten, mediation, 
gestroomlijnde incassodiensten door deurwaarders en in het strafrecht Justitie in de 
buurt en Halt projecten.  

Innovatie is in het belang van de toegang tot het recht en in het belang van de 
nieuwe aanbieders. Door de fuik van de standaard is innovatie, zoals uit de 
voorbeelden al blijkt, nauwelijks mogelijk wanneer twee tegenpartijen samen voor de 
nieuwe procedure zouden moeten kiezen. Op die markt zal de standaard waarin 
partijen terechtkomen als zij het niet eens worden over de procedure, het gemakkelijk 
van innovatieve nieuwe diensten winnen. Als men zich dat beseft, is het een klein 
wonder hoeveel mediations er al wel plaatsvinden. En ‘verplichte mediation’ krijgt 
een heel andere klank, want het alternatief is niet ‘vrije keuze’, maar ‘verplicht 
procederen’.80 Eén van de belangrijkste beleidsvragen voor de overheid is hoe zij in 
het licht van de fuik van de standaard een gelijk speelveld kan creëren voor 
verschillende aanbieders van geschilbeslechtingsdiensten, of, bezien vanuit de 
afnemers, hoe en op welk moment zij partijen kan helpen of sturen om gezamenlijk te 
kiezen voor een optimale procedure.81   

                                                
78 Vgl. Asser c.s. p. 155. 
79 Zie Barendrecht en Van Beukering-Rosmuller, t.a.p., p. 127. 
80 Vgl. Asser c.s., t.a.p, p. 58, die er nog iets meer toe neigen om mediation zichzelf te laten 

bewijzen. 
81 Vgl. de Minister van Justitie in zijn brief van 20 juni 2003 over ADR, nr. 26.523. 
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4.6 Leveren goede kwaliteit: gevaarlijk voor de toegang tot het recht!?  

Goede kwaliteit leveren verhoogt de reputatie van juridische dienstverleners en dus 
hun vermogen om interessante en lucratieve zaken aan te trekken. Een strafrechter of 
een advocaat heeft meer kans op een interessante zaak te worden gezet, wanneer hij in 
de voorafgaande jaren goede kwaliteit heeft geleverd. Maar wat is goede kwaliteit in 
de juridische dienstverlening? Figuur 3 geeft de belangrijkste denkrichtingen over 

kwaliteitseisen en aangrijpingspunten voor kwaliteitsmanagement.82   
Als juridische dienstverlening commerciëler wordt, mag verwacht worden dat 

de vierde soort kwaliteit, de kwaliteit die de afnemer wenst, de nadruk gaat krijgen. 
Wanneer dat zo is, zal kwaliteit steeds meer worden gezien als het leveren van de 
diensten die de kans op gunstige uitkomsten voor de klant maximaal verhogen. 
Meestal zal daardoor ook de toegang tot het recht verbeteren. 
Kwaliteitsverbeteringsprojecten zijn dus in beginsel win/win oplossingen voor 
iedereen, waarin veel zou moeten worden geïnvesteerd. Maar dit geldt alleen als we 
kwaliteitsverhoging geïsoleerd bekijken. De neveneffecten van kwaliteitsverbetering 
zouden wel eens de meest onderschatte bedreigingen voor de rechtsstaat kunnen zijn.  

Kwaliteitsverhoging kan in de eerste plaats al snel leiden tot prijsstijging. De 
vraag is dan of de prijs/kwaliteitsverhouding in de ogen van de afnemers van 
rechtvaardigheid gunstiger wordt. Worden de statuten geleverd door een notaris 

                                                
82 Vgl. onder meer S. Boomsma en A. van Borrendam, Kwaliteit van dienstverlening, 4de druk 

2003, p. 21 e.v., M. Moore, Quality Management for Law Firms, 2001, p. 26 e.v. en F.C.J. van der 
Doelen, Over de kwaliteit van rechtspreken, rechters en gerechten, NJB 1999/  

 
Kwaliteit van juridische dienstverlening 

 
Kwaliteitseisen: 
1. Juridische kwaliteitseisen; gewaarborgd door traditionele systemen als wettelijke 

opleidingseisen, appel en cassatie; 
2. Beroepskwaliteitseisen; gewaarborgd door beroepsorganisaties, veelal eisen waarmee 

beroepsbeoefenaren zich kunnen onderscheiden van buitenstaanders (onafhankelijkheid, 
partijdigheid en vertrouwelijkheid in de advocatuur); 

3. Ambtskwaliteitseisen; voortvloeiend uit de publieke taak (voor rechters en notarissen gelden 
bijvoorbeeld wettelijke eisen en een daarbij aansluitende taakopvatting); 

4. Klantgerichte kwaliteitseisen; dat doen waar de klant belang bij heeft (in kwaliteitsprojecten 
van rechterlijke macht en advocatuur staat dit veelal voorop);  

 
Kwaliteitswaarborgen voor wat betreft: 
1. Input dienstverlening (eisen opleiding, toelating, kantoororganisatie; welke vakken moet 

dienstverlener gevolgd hebben? hoe wordt de derdenrekening georganiseerd?); 
2. Proces dienstverlening (wijze van invulling dienstverlening zelf; welke opbouw in fasen 

gebruikt een rechter voor zijn zitting of een advocaat voor een intake gesprek? hoe goed 
past hij welke vaardigheden toe?); 

3. Output dienstverlening (eisen aan adviezen, vonnissen, schikkingen, akten, besluiten); 
4. Resultaat/effect (tevredenheid klant). 
 
Gevaren kwaliteitsverhoging voor toegang tot het recht: 
1. Prijsverhoging; 
2. Lastenstijging voor anderen (keteneffecten); 
3. Overinvestering in kwaliteit waar juridische dienstverleners tegen over elkaar staan 

(tournooimodel); 
4. Nadruk kwaliteitsverhoging in de standaardprocedure (fuik van de standaard).   

Figuur 3 
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zodanig beter als de allerlaatste rechtspraak er in verdisconteerd is, dat de 
prijsverhoging daartegen op weegt? Leidt het extra deskundigenonderzoek dat een 
rechter in een letselschadezaak beveelt werkelijk tot een kwaliteitsverhoging die 
wordt gerechtvaardigd door de kosten? Normaal gesproken zou de juiste 
prijs/kwaliteitsverhouding aan de markt kunnen worden overgelaten. Maar dat 
veronderstelt dat afnemers voldoende inzicht in kwaliteit hebben, wat vaak niet het 
geval is. En ook dat zij keuzes kunnen maken, waarvan wij zagen dat dit moeilijk is, 
omdat keuzes voor de soort dienstverlening meestal samen met anderen en vaak met 
tegenstanders moeten worden gemaakt. Wil de markt hier echt goed gaan werken, dan 
zullen de afnemers betere informatie moeten krijgen over welke kwaliteit past bij hun 
belangen én zij zullen moeten worden geholpen met hun keuze voor het goede 
kwaliteitsniveau wanneer zij er samen niet uitkomen.    

In de tweede plaats kan een dienstverlener die betere kwaliteit levert een 
toename veroorzaken van de lasten elders in de keten. Wanneer een advocaat een 
conclusie maakt met meer verweren, omdat hij betere research heeft gedaan naar de 
procesrechtelijke invalshoeken die in een zaak zitten, zal dat betekenen dat de 
advocaat van de wederpartij, het OM of de rechter ook meer tijd in de zaak moeten 
steken. Een advocaat die een strafdossier openbaar maakt, handelt mogelijk in het 
belang van zijn cliënt, maar kan zeer grote lasten veroorzaken voor het OM en voor 
derden die in dat dossier worden gecompromitteerd. Dit veroorzaken van lasten voor 
anderen wordt waarschijnlijk sterker naar mate de klantgerichtheid meer het richtpunt 
wordt en de publieke taak minder. Strafrechtadvocaten bijvoorbeeld, laten zich steeds 
minder aanspreken op hun publieke taak, omdat zij de belangen van hun klanten voor 
laten gaan. Wil men deze negatieve externe effecten voorkomen, dan moeten 
juridische dienstverleners en hun afnemers redenen krijgen om deze te vermijden: 
sancties of doorberekening van lasten.83  

Een derde probleem vormt de kwaliteitsverbetering bij tegenover elkaar staande 
dienstverleners  (advocaten, OM, andere ‘eenzijdige’ rechtshulpverleners). Daarbij 
kan gemakkelijk de hiervoor onder 3.2 besproken ‘overinvestering’ plaatsvinden. De 
kwaliteit wordt aan beide kanten steeds beter, maar de bijdrage van extra 
investeringen wordt steeds marginaler, omdat kwaliteitstoevoegingen aan beide 
kanten elkaar compenseren. 

Als deze analyse juist is, vormen de kwaliteitsprojecten die nu binnen de 
verschillende beroepsgroepen worden gedaan dus grote risico’s. Paradoxaal genoeg 
kunnen zij er toe leiden dat de toegang tot het recht per saldo minder wordt. Maar ook 
wordt duidelijk in welke richting men kan zoeken om dit te voorkomen. 
Kwaliteitsverbetering kan worden gekoppeld aan efficiencyverbetering, zodat 
kwaliteit kan stijgen en kosten kunnen dalen. Coördinatie zal nodig zijn om 
keteneffecten en overinvestering te voorkomen, waarschijnlijk bij voorkeur in de 
vorm van gezamenlijke kwaliteitsprojecten. Denkbare projecten die kwaliteit 
verhogen, lasten besparen en overinvestering kunnen voorkomen zijn normering op 
het gebied van schadevergoeding,84 normering van de pre-processuele 
onderhandelingsfase85 en samenwerking bij het vinden van een goede gang van zaken 
voor zittingen tussen advocatuur, OM en rechterlijke macht. In de transactiepraktijk 
kan men denken aan ‘certificering’ van standaardclausules, dat wil zeggen de 

                                                
83 Vgl. Barton, t.a.p., p. 474 e.v. en Asser c.s., t.a.p., p. 88. 
84 Zie het Themanummer ’Normering van schadevergoeding’ van het Tijdschrift voor 

Vergoeding Personenschade, 2002, nr 4. 
85 Asser c.s., t.a.p., p. 93 e.v. 
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ontwikkeling van een soort keurmerk dat voorkomt dat juridische dienstverleners 
elkaars clausules diepgaand hoeven te toetsen. 

4.7 Communiceren goede kwaliteit: controle is nodig   

Marketing is in beginsel gunstig voor de toegang tot het recht. Afnemers van recht 
kunnen betere keuzes voor de goede soort kwaliteit maken door reclame, door 
televisieoptredens van advocaten of door brochures van gerechten, notarissen en 
deurwaarderskantoren. De behoefte aan kwaliteitsgaranties is ook een belangrijke 
reden voor het ontstaan van grotere kantoren. De afnemer krijgt meer zekerheid als de 
reputatie van een grotere groep dienstverleners ‘op het spel’ wordt gezet.86  

Dienstverleners kunnen via marketing echter ook kwaliteit suggereren die er 
eigenlijk niet is. Dat kan gunstig zijn voor de dienstverleners die zo een betere positie 
op de markt kunnen krijgen, tenzij zij worden ontmaskerd. Voor hun afnemers, die 
een slechtere kwaliteit krijgen dan zij op grond van de marketing mogen verwachten, 
is dat uiteraard ongunstig, net als voor de andere dienstverleners, ten koste van wie zij 
die positie verwerven. Op langere termijn kunnen zo zelfs kwaliteitsproblemen in de 
markt ontstaan: de lagere kwaliteit, die voor afnemers niet is te onderscheiden van de 
hogere kwaliteit, drukt de hogere kwaliteit uit de markt want dienstverleners die deze 
leveren, zullen meestal hogere kosten moeten maken.87 Dit is uiteraard één van de 
belangrijkste redenen om markten als die voor juridische diensten te reguleren. De 
versterkte marketinginspanningen die uit commercialisering voortvloeien, maken het 
echter extra noodzakelijk om de kwaliteit van dienstverlening transparant en 
controleerbaar te maken. 

Figuur 4 laat echter ook zien dat de regulering van juridische dienstverlening 
tot nu toe vooral aangrijpt bij de toegang tot de markt, waarbij met name 
opleidingseisen worden gesteld, terwijl dat slechts een van de vier mogelijke 
aangrijpingspunten voor kwaliteitsbevordering is. Kennis van burgerlijk procesrecht, 
strafprocesrecht, burgerlijk recht, strafrecht en bestuursrecht gelden bijvoorbeeld als 
toegangsvoorwaarde tot rechterlijke macht en advocatuur. Daarna volgt aanvullende 
beroepsopleiding en ‘training on the job’. Wanneer de opleiding gericht is op de 
kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om voor de afnemer een gunstiger 
prijs-kwaliteitverhouding te bereiken,88 draagt zij bij aan het niveau van de 
dienstverleners.  

Maar dat een dienstverlener goed is opgeleid, levert nauwelijks enige garantie 
op dat commercieel opererende dienstverleners hun bedrijf inrichten en hun klanten 
bijstaan op het niveau dat hen in de opleiding wordt bijgebracht.89 Zij kunnen proberen 
beter te worden van het suggereren van hoge kwaliteit, maar het leveren van lage 
kwaliteit. Daarop was het traditionele antwoord tuchtrechtelijke controle, maar die is 
afhankelijk van klagers en legt vooral een minimum niveau in de markt. Bovendien 
werkt deze alleen goed wanneer er duidelijke normen zijn over wat van een juridische 
dienstverlener mag worden verwacht, en het is de vraag of de tuchtrechtspraak die 
oplevert.90 De advocatuur kent bijvoorbeeld nog steeds geen duidelijke norm voor wat 
een procesadvies moet inhouden. Bovendien moeten dienstverleners ook 

                                                
86 Barendrecht en Weterings, t.a.p., p. 438 met verdere verwijzingen. 
87 G. Akerlof, The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism, 

Quarterly Journal of Economics 1970, p. 488 e.v. en Stephen en Love, t.a.p., p. 989 e.v. 
88 Zie voor twijfel daarover, op gronden die ook voor Nederland lijken te gelden, Barton, t.a.p., 

p. 446. 
89 Barton, t.a.p., p. 446 en 449. 
90 Zie Barton, t.a.p. en Barendrecht en Weterings, t.a.p., p. 445 e.v. 
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gecontroleerd worden, wanneer zij meer dan minimum kwaliteit suggereren te 
leveren, maar dat niet doen. De overheid zou dus vooral moeten stimuleren dat 
juridische dienstverleners expliciet maken wat afnemers van hen mogen verwachten 
en de afnemers middelen moeten geven om naleving van die kwaliteitsmaatstaven te 

waarborgen. Een goed toegankelijke tuchtprocedure is daarvoor een eerste vereiste.  

5 Conclusies: een markt die om betere regulering en toezicht vraagt 
Wat is nu het totaalbeeld? In de eerste plaats zijn er duidelijke aanwijzingen dat de 
lasten van toegang tot het recht onwenselijk hoog zijn en te hard stijgen (paragraaf 2). 
Dat is te verklaren door de specifieke kenmerken van de markt voor juridische 
dienstverlening (paragraaf 3: keteneffecten, tournooieffecten, moeilijk samen kunnen 
kiezen en de fuik van de standaard). Die spelen vooral waar partijen met hun 

 
Kansrijke maatregelen om de markt voor juridische dienstverlening beter te laten werken 

   
1. Ontwikkeling lasten rechtvaardigheid en specifieke knelpunten in kaart brengen, met name waar: 
- Machtsverschillen groot zijn; 
- Keteneffecten te verwachten zijn; 
- Overinvestering dreigt; 
- Partijen moeilijk samen kunnen kiezen (de fuik van de standaard). 
2. Prijzen transparanter maken, bijvoorbeeld door:   
- Informatie over redelijke prijzen; 
- Ontmoedigen uurtarief en/of verplichting vaste prijs te rekenen. 
3. Kostenverlaging stimuleren, met name: 
- Betere afstemming van juridische diensten in keten; 
- Normering en certificering; 
- Ontmoedigen uurtarief.  
4. Kunstmatige schaarste rechtspraak opheffen, met name door:  
- Afnemers alle kosten laten betalen, zeker waar zij toch al grootste deel lasten dragen; 
- Gerichte subsidiëring waar dat werkelijk nodig is;  
- Ontwikkeling procedures met lagere prijs en adequate prijs/kwaliteitsverhouding; 
-  Faciliteren gezamenlijke keuzes van partijen voor een geschikte procedure. 
5. Innovatie stimuleren: 
- Vooral waar ingesleten standaardprocedures een fuik worden; 
- Gelijk speelveld creëren voor verschillende aanbieders;  
- Innovatie op gang houden om te voorkomen dat weer ingesleten standaardpatronen ontstaan; 
6. Kwaliteitsverhoging is risicovol: 
- Kwaliteitsprojecten kritisch bekijken op prijs-, keten- en tournooieffecten; 
- Minder focus op opleidingseisen, meer op kwaliteit van geleverde diensten; 
- Kwaliteit geleverde diensten transparant/controleerbaar maken voor afnemers; 
- Op die manier domeinmonopolies onnodig maken?  
7. Handelingen met overmatige lasten voor derden ontmoedigen, bijvoorbeeld: 
- Verbieden, handhaven en sanctioneren; 
- Werkelijke lasten voor die derden doorberekenen. 
 
Huidige hoofdlijnen voor beleid (Toel. Justitiebegroting 2004, 4 Rechtspleging en rechtsbijstand): 
1. Verlichten belasting rechterlijke macht; 
2. Verbeteren inrichting rechtspraak; 
3. Waarborgen publiek vertrouwen rechtspraak; 
4. Terugdringen doorlooptijden rechtspraak; 
5. Kwaliteit gesubsidieerde rechtsbijstand verbeteren; 
6. Kwaliteit en integriteit juridische beroepsgroepen waarborgen; 
7. Transparantie in kwaliteit en tariefstelling; 
8. Bevorderen alternatieve geschiloplossing. 

Figuur 4 
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juridische dienstverleners tegenover elkaar staan, en tegelijkertijd samen keuzes 
zouden moeten maken voor de optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Omdat dit zelden 
lijkt te lukken, is een actieve overheid nodig, die keuzes faciliteert en procedures met 
een behoorlijke prijs/kwaliteitsverhouding aanbiedt voor het geval partijen het niet 
eens worden. In Figuur 4 is nog eens samengevat welke soort maatregelen de 
overheid zou kunnen overwegen. Hoe deze maatregelen systematisch kunnen worden 
getoetst op hun marktbestendigheid, illustreer ik in bijlage 1 voor domeinmonopolies, 
met als conclusie dat die steeds slechter te verdedigen zijn. Figuur 4 schetst ook het 
huidige beleid, en laat daarmee zien op welke punten dit  spoort en contrasteert met de 
in dit artikel ontwikkelde benadering.   

  Verder kunnen we constateren dat bedrijfsmatiger juridische dienstverlening 
in veel opzichten gunstig is voor de toegang tot het recht. Wanneer juridische 
dienstverleners hun kosten verlagen, innoveren, meer zaken gaan doen en duidelijker 
vertellen welke kwaliteit zij willen leveren, dan worden ook hun afnemers daar beter 
van. Wanneer de markt die kant op beweegt, zou de overheid dat moeten 
ondersteunen. Beleid waarin rechtspraak als een ‘schaars’ door de overheid te 
bekostigen goed wordt gezien, en als ‘ultimum remedium’ wordt beschouwd,91 past 
daar niet bij. Een in bijlage 2 nader uitgewerkt en aantrekkelijk lijkend alternatief is 
dat delen van de rechtspraak kostendekkend worden gemaakt.  

Daartegenover staan situaties waarin bedrijfsmatig opererende juristen de toegang 
tot het recht in gevaar brengen. Dat gebeurt wanneer juristen in de vrije beroepen en 
in de rechterlijke macht hun prijzen omhoog brengen, wanneer zij de lucratiefste 
zaken gaan uitzoeken, of wanneer zij kwaliteit gaan suggereren die er niet is. 
Eenzijdige kwaliteitsverhoging door advocatuur, OM of rechterlijke macht binnen de 
bestaande (en door de fuik-werking niet altijd optimale) procedures, is misschien wel 
het grootste gevaar, vanwege de effecten op anderen, de mogelijkheid van een 
wapenwedloop en het verder inslijten van minder effectieve standaarden. Het lijkt 
aardig als deze dienstverleners met kwaliteitsverhoging de waardering van hun 
klanten van een 7 naar een 8 brengen, maar uiteindelijk gaat het voor die klanten om 
de toegang tot het recht. Een advocaat of een rechter kan in zijn eentje niet veel voor 
een afnemer bereiken. Hij levert alleen iets nuttigs voor de afnemer, als de anderen in 
de keten voldoende meewerken. Wanneer de  samenwerking tussen juridische 
dienstverleners onderling op het niveau van een 4 of een 5 gebeurt, heeft de klant 
maar weinig aan die goede advocaat of rechter.  

Deze gecompliceerde markt met een waarde in de orde van 10 miljard euro heeft 
dus goed gecoördineerde regulering en toezicht nodig. De huidige regulering en 
toezicht is onvoldoende. Zij komt in essentie neer op zelfregulering en zelfcontrole 
door advocaten, notarissen, rechters en OM, met wat toezicht door enkele overbelaste 
ambtenaren op het Ministerie. De beroepsorganisaties doen tegelijkertijd ook aan 
belangenbehartiging, terwijl de belangen van afnemers niet direct zijn 
vertegenwoordigd en dus in het gedrang kunnen komen. Voor het inzichtelijk maken 
van prijzen, kwaliteit en de verhouding daartussen hebben de beroepsorganisaties  
bijvoorbeeld te weinig aandacht. Verder werkt deze regulering per beroepsgroep, die 
de neiging heeft de bestaande rol van het eigen beroep te benadrukken, verstarrend op 
de markt als geheel. Het is juist de aansluiting tussen de werkzaamheden van de 
verschillende beroepen die nu het meeste problemen oplevert en het grootste 
potentieel vormt voor verbetering van de toegang tot het recht. En om toegang tot het 
                                                

91 Voorzover daarmee wordt bedoeld dat rechtspraak in de huidige vorm niet steeds de beste 
optie is, klopt dat, maar de overheid moet zich ervan bewust zijn dat partijen moeilijk samen een 
andere keuze kunnen maken en dus veelal tot gebruikmaking van rechtspraak veroordeeld zijn. 
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recht was het allemaal begonnen. Meer recht tegen lagere lasten, het lijkt haalbaar, 
maar dan is veel actiever beleid nodig. 
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Bijlage 1 
 

Evaluatie van mogelijke maatregelen: domeinmonopolie als 
voorbeeld 

 
A. Impact van regulering op bedrijfsmatige juridische dienstverlening  
De benadering als uiteengezet in het artikel, en met name paragraaf 4 daarvan, kan 
ook worden gebruikt om de effecten te analyseren van bestaande of voorgenomen 
maatregelen om de toegang tot het recht te verbeteren in een bedrijfsmatig opererende 
markt voor juridische diensten. Bekeken kan worden welke invloed zo’n maatregel 
zal hebben op ieder van de zeven hiervoor besproken gedragingen van juridische 
dienstverleners:  
1. Prijsverhoging (hogere tarieven; meer uren aan een zaak besteden); 
2. Kostenverlaging (terugdringen personeelskosten; standaardiseren; ICT 

toepassen); 
3. Meer opdrachten (meer klanten, meer contracten per klant); 
4. Selectie van lucratievere opdrachten (contracten waarvoor meer kan worden 

gerekend); 
5. Innovatie (ontwikkeling van nieuwe diensten, waarmee nieuwe markten 

worden aangeboord of andere juridische diensten worden verdrongen; ICT). 
6. Reputatieverhoging door leveren goede kwaliteit aan de afnemers (beter 

dienen belangen van die afnemers; vermindering van kwaliteitsgebreken); 
7. Communiceren goede kwaliteit (marketing, positionering). 
Daarbij moet wel worden bedacht dat maatregelen ook andere effecten kunnen 
hebben. Het ontwikkelde kader is dus geschikt om te bekijken of maatregelen die in 
een minder commerciële markt zijn ingevoerd, ook houdbaar zijn in een 
bedrijfsmatiger opererende markt en om maatregelen waarvan de andere effecten al 
geanalyseerd zijn, te testen op hun effecten in zo’n markt. 
 
B.. Domeinmonopolies 
Voor advocaten, notarissen en deurwaarders geldt dat alleen zij bepaalde soorten 
juridische dienstverlening mogen verrichten. Het is gebruikelijk geworden deze 
exclusiviteit aan te duiden met de term ‘domeinmonopolie’. Officieren van Justitie 
hebben een soortgelijke positie. Ook rechters en bestuurders hebben door de fuik van 
de standaard een soort domeinmonopolie: zij zijn de enigen die bindende beslissingen 
kunnen nemen over de rechten en verplichtingen van partijen zonder dat die zich 
beiden vrijwillig aan een dergelijke beslissing onderwerpen.  

Domeinmonopolies zijn vaak historisch gegroeid. Bescherming van de 
afnemer, die de kwaliteit van de geleverde diensten niet kan beoordelen, is de 
belangrijkste reden die ervoor wordt gegeven.92 Deze bescherming wordt vooral nodig  
geacht voor afnemers die niet regelmatig juridische diensten afnemen, zoals 
particulieren en kleine ondernemingen. ‘Repeat-players’ worden verondersteld  
kwaliteit beter te leren beoordelen, en juridische dienstverleners hebben ten aanzien 
van deze afnemers voorts een groter belang bij het instandhouden van een reputatie. 
Het domeinmonopolie beoogt dat afnemers er op aan kunnen dat zij een bepaalde 
minimum-kwaliteit verkrijgen.  

                                                
92 Stephen en Lowe, t.a.p., p. 989 e.v. 
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Een reden voor domeinmonopolies op het gebied van de juridische 
dienstverlening is ook gelegen in de externe effecten daarvan:93 belangen van derden 
kunnen ermee gemoeid zijn. Dat geldt in het bijzonder voor het notariaat, dat 
waarborgt dat rechtsposities goed worden weergeven in akten en dat de onderliggende 
rechtsverhoudingen binnen het geldende recht blijven. Ook het procesmonopolie van 
de advocatuur wordt mede gerechtvaardigd door de belangen van derden. Rechters 
zouden  hun werk binnen het proces gemakkelijker kunnen doen als partijen 
vertegenwoordigd zijn door advocaten. 

Bescherming van de belangen van afnemers en bescherming van de belangen 
van derden zijn dus de rechtvaardigingen voor de domeinmonopolies. De vragen die 
daarbij rijzen zijn:  

1. Is het met het ook daarop nodig om de toegang tot de markt te beperken tot 
dienstverleners die aan bepaalde kwalificaties voldoen? De consensus lijkt 
steeds meer te worden dat toegangsbeperkingen alleen gerechtvaardigd 
zijn wanneer het niet mogelijk is om de activiteiten zelf effectief te 
reguleren.94 Het beleid vanuit Brussel beweegt ook in die richting.95 
Internationaal bestaan grote verschillen in de aard van de 
toegangsbeperkingen, die te denken geven over de absoluutheid van deze 
toelatingseisen. Zo is in de VS en in Duitsland ook het geven van juridisch 
advies voorbehouden aan toegelatenen. 

2. Hoe hoog is de drempel voor toetreding? Internationaal bestaan daarin 
wederom grote verschillen.96 In Engeland, een land waar de advocatuur 
algemeen geacht wordt op een hoog peil te staan, kan men solicitor en 
zelfs barrister worden met iedere academische opleiding, gevolgd door 
slechts één jaar rechtenopleiding. In Duitsland duurt de opleiding weer 
enkele jaren langer dan bij ons. De geringe (ervarings)eisen die bij ons 
worden gesteld voor toegang tot de rechterlijke macht wekken in Engeland 
weer verwondering.  

3. Hoe worden de minimum kwaliteitsnormen binnen het monopoliegebied 
afgesteld en gehandhaafd? Meestal wordt dat in grote mate aan de 
beroepsgroep zelf overgelaten. Dat heeft als belangrijk voordeel dat 
beroepsgenoten tegen lagere kosten dan de overheid dat zou kunnen, 
inzicht kunnen krijgen in de juiste normstelling en in de wijze waarop 
beroepsgenoten die normen naleven.97 Nadeel is dat zelf-regulering zich zo 
kan ontwikkelen dat zij de belangen van de toegelaten beroepsgenoten 
beter dient dan de belangen van buitenstaanders en die van de afnemers 

                                                
93 Zie hiervoor, paragraaf 3.1. 
94 Zo bijvoorbeeld American Bar Association Commission on Nonlawyer Practice, Nonlawyer 

Activity in Law-Related Situations 1995, p 137 en Stephen en Lowe, t.a.p., p. 993 e.v. voor een 
literatuuroverzicht.  

95 Zie voor de richting waarin het denken in Brussel gaat: Commission Services Working 
Document, Regulation in the Liberal Professions and its Effect, 27 maart 2003, nr 8 en de daarin 
geciteerde OECD Principles of High Quality Regulation of Professional Services, beiden stellend dat 
domeinmonopolies niet moet worden gehandhaafd, wanneer het marktfalen met andere mechanismen 
kan worden bestreden.    

96 Vgl. Michael Faure c.s., Regulation of Professions, 1993.  
97 Anthony Ogus, Rethinking Self-Regulation, Oxford Journal of Legal Studies 1995, p. 97 

e.v. 
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om wie het allemaal was begonnen. De oordelen van neutrale waarnemers 
over tuchtrechtspraak zijn bijvoorbeeld over het algemeen niet gunstig.98 

4. Hoe belangrijk zijn de waarborgen voor de belangen van derden? Voor het 
notariaat en het OM zijn dit uiteraard belangrijke redenen voor een 
domeinmonopolie. De verplichte procesvertegenwoordiging is een 
waarborg voor de kwaliteit van de rechtspraak. De vraag zou echter 
kunnen worden gesteld hoe noodzakelijk die nog is als de rechter een 
steeds actievere rol in het proces krijgt, als de rechter tijdens zittingen 
steeds meer direct met partijen communiceert, als blijkt dat procedures 
zonder verplichte procesvertegenwoordiging geen noemenswaardige 
problemen opleveren en als belangengroepen die een privaat systeem voor 
geschiloplossing opzetten (arbitrage- en andere adr-vormen) niet voor 
verplichte vertegenwoordiging blijken te kiezen.      

5. Wat zijn de effecten buiten het domeinmonopolie? Een domeinmonopolie 
heeft gevolgen buiten het eigenlijke monopoliegebied, met name waar 
combinaties van monopoliediensten en niet-monopoliediensten efficiënt 
zijn. Deurwaarders die incassodiensten aanbieden kunnen dezelfde 
gegevens die ze in hun standaardbrieven gebruiken ook invoeren in hun 
standaarddagvaardingen en hebben dus een voorsprong op incassobureaus 
die een deurwaarder moeten inhuren. Notarissen en advocaten hebben een 
soortgelijke voorsprong in de transactiepraktijk, omdat zij ook transacties 
kunnen vastleggen in aktes of er over kunnen procederen. In de 
geschiloplossingspraktijk heeft een advocaat een voorsprong op een 
deurwaarder, een mediator die geen advocaat is, of een bedrijfsjurist, 
omdat die anderen geschillen niet aan de rechter kunnen voorleggen en 
minder relevante proceservaring kunnen opdoen.  

 
C.  Evaluatie 
Hoe zullen de effecten van een domeinmonopolie zich ontwikkelen wanneer de markt 
voor juridische dienstverlening bedrijfsmatiger wordt?            
 
1. Prijsverhoging 
Een domeinmonopolie betekent een beperking van de toegang tot de markt. Wie 
zonder medewerking van de tegenpartij een vonnis wil verkrijgen, heeft slechts een 
keuze uit de rechterlijke instanties die bevoegdheid zijn, en soms is dat er maar één. 
Deurwaarders, accountants of medewerkers van rechtsbijstandverzekeraars op hbo-
niveau kunnen niet op hun wijze en met hun kostenpatroon rechtbankzaken 
behandelen. Makelaars kunnen geen onroerend goed transporteren. Wie op deze 
deelmarkten wil opereren, zal eerst aan de toelatingseisen moeten voldoen. Dat 
betekent een opwaartse druk op de prijzen, wat gunstig is voor de betrokken 
dienstverleners, maar ongunstig voor de toegang tot het recht, waarschijnlijk met 
name voor particulieren en kleine bedrijven.99 De omvang van het effect op de toegang 
tot het recht kan bijvoorbeeld worden geschat aan de hand van de aantallen extra 
procedures die worden gevoerd bij verhoging van de competentiegrens voor 
kantonzaken en door de situatie op de markt voor arbeidszaken, huurzaken en 

                                                
98 Zie voor Nederland M.A. Kleiboer en N.J.H. Huls, Tuchtrecht op de terugtocht? Wettelijk 

niet-hiërarchisch tuchtrecht: een vergelijkende analyse, 2001.  
99 Zie: Stephen and Lowe, t.a.p, p. 993 e.v. voor de belangrijkste verklaringen die daarvoor 

worden gegeven; Zie ook Marina Lao, Discrediting Accreditation?: Antitrust and Legal Education, 
Washington Un. Law Quarterly 2001, p. 1077 en Barton, t.a.p., p. 442. 
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bestuursrechtelijke zaken enerzijds te vergelijken met die voor rechtbankzaken 
anderzijds. Onderzoekers vinden over het algemeen aanzienlijke prijseffecten van 
domeinmonopolies, al zijn die voor juristen minder dan bijvoorbeeld voor medici.100 

Naar mate dienstverleners commerciëler gaan denken, zal die opwaartse druk 
wellicht toenemen, omdat de beroepsgroep als geheel sterkere belangen krijgt om 
maatregelen te ondersteunen die als neven-effect hebben dat zij de toegang tot de 
markt voor buitenstaanders moeilijker maken. Voor de meeste neutrale waarnemers is 
dat een belangrijke reden om kritisch te staan tegenover zelfregulering, en die soms 
zelfs af te wijzen.101 Het geschetste patroon lijkt bijvoorbeeld zichtbaar in de 
advocatuur. In het afgelopen decennium heeft de Orde opleidingseisen verzwaard, 
meer eisen aan de kantoor-organisatie gesteld, het verbod op no cure no pay 
gehandhaafd en is samenwerkingsverbanden streng blijven reguleren. Voor die 
maatregelen bestaan zeker argumenten, maar zij hebben als neven-effect dat de 
toegang tot de markt belastender wordt: meer kosten en minder mogelijkheden voor 
wellicht kansrijke concurrerende ondernemingsmodellen. Er staan maatregelen 
tegenover die de toegang tot de markt enigszins hebben vergroot, zoals het onder 
voorwaarden tolereren van advocaten in dienstverband, maar de effecten daarvan 
lijken geringer.102     
 
2. Kostenverlaging 
Door het buitensluiten van dienstverleners met andere werkwijzen is er minder reden 
om tot kostenreducties te komen. Winst toe laten nemen door prijzen te verhogen 
(hogere tarieven, meer uren aan zaken besteden) zal dus wellicht de overhand krijgen 
boven winst laten groeien door kostenbesparingen. Misschien wordt er wel aan 
efficiency gewerkt, maar waarschijnlijk minder dan in een meer competitieve markt 
zou gebeuren. Een belangrijk methode van kostenreductie wordt belemmerd, namelijk 
het uitproberen van alternatieve ondernemingsmodellen die worden verboden of 
bemoeilijkt.   

 
3. Meer opdrachten 
Het domeinmonopolie betekent waarschijnlijk ook dat sommige zaken zullen blijven 
liggen. Maar dat zal minder worden naarmate dienstverleners commerciëler gaan 
werken, tenzij de toegang tot de beroepen zo zwaar wordt gemaakt, dat de aanwas van 
dienstverleners die aan de toelatingseisen voldoen onvoldoende is om in de vraag te 
voorzien. Dat lijkt voor de advocatuur niet het geval, gezien de spectaculaire 
groeicijfers van deze beroepsgroep.  

Hoge toelatingseisen zijn wellicht wel een probleem voor de rechterlijke 
macht. De zware selectie- en opleidingseisen maken dat er tekorten aan rechters 
ontstaan: de capaciteit kan zich soms niet snel genoeg aanpassen aan de vraag, ook als 
er geen financiële belemmeringen zijn voor het aannemen van meer rechters. Als een 
commerciëlere advocatuur of een effectiever OM meer zaken gaat doen, kan in de 
rechterlijke macht al snel een bottle-neck ontstaan.  
 
4. Selectie lucratieve opdrachten 
Een probleem is dat bedrijfsmatig denkende dienstverleners zich sterker gaan richten 
op lucratievere opdrachten. Daardoor zal aan de onderkant van de markt een segment 

                                                
100 Zie Stephen en Lowe, t.a.p., p. 995 voor een overzicht van het empirische onderzoek dat de 

opwaartse druk op de prijzen lijkt te bevestigen.  
101 Stephen en Lowe, t.a.p. 
102 Bruinsma, t.a.p. 
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ontstaan dat relatief slecht wordt bediend. De minder draagkrachtige cliënten zijn 
alleen nog goed te helpen wanneer zeer efficiënt gewerkt wordt, maar degenen die dat 
doen kunnen met diezelfde methoden ook lucratievere klanten gaan benaderen, tenzij 
zij daarvan weerhouden worden door andere dan commerciële motieven. 

Een klein aantal kwalitatief zwakkere dienstverleners zal dus relatief vrij spel 
hebben. Sterkere kwaliteitscontrole is denkbaar, maar zal de kosten verhogen en dus 
nog meer dienstverleners laten afhaken. Daarnaast zullen er op deze markt 
dienstverleners opereren die bereid zijn uit ideële motieven minder lucratief werk te 
doen. Bedrijfsmatiger opereren zal er dus toe leiden dat de kwaliteit van het aanbod  
steeds minder zal worden. Het wordt de vraag of de door het domeinmonopolie te 
beschermen afnemers niet beter af zijn als dienstverleners met andere kostenpatronen 
en werkmethoden worden toegelaten.103 Binnenkort zal bijvoorbeeld wel een punt 
worden of juristen met een hbo-opleiding toevoegingszaken moeten kunnen 
behandelen.  
 
5. Innovatie 
Een domeinmonopolie is ook een beletsel voor de innovatie die een positieve kant van 
bedrijfsmatiger werken kan zijn. Binnen een tamelijk eenvormige en uniform 
opgeleide beroepsgroep zal minder innovatie optreden. De opleidingseisen en andere 
kwaliteitseisen die aan de beroepsgroep worden gesteld, en die waarschijnlijk door de 
beroepsgroep zelf worden bepaald, zullen zich minder snel aan nieuwe soorten 
dienstverlening aanpassen dan zonder het domeinmonopolie het geval zou zijn. 
Innovaties komen vaak van buiten, uit ander disciplines en markten, of door 
onverwachte verbanden. De voorsprong die dienstverleners met een 
domeinmonopolie hebben op de markt voor combinatie-diensten is ook een 
belemmering voor het doordringen van innovaties van buiten. Deze rem op innovatie 
is te meer een probleem nu de juridische markt toch al de neiging heeft tot ingesleten 
patronen. 
 
6. Kwaliteitsverhoging 
Domeinmonopolies zijn vooral een middel om de kwaliteit te waarborgen. 
Opleidingseisen, impliciete groepsnormen en tuchtrechtspraak bevorderen de 
kwaliteit van de dienstverleners. De beroepsgroep zelf is gemakkelijker in staat tot 
normering en handhaving dan de overheid dat kan doen, wat het belangrijkste 
voordeel is van een domeinmonopolie met de daaraan meestal gekoppelde 
zelfregulering.  

Wij zagen echter dat kwaliteitsverhoging gevaren inhoudt: prijsverhoging 
zonder dat de afnemer goed kan beoordelen of de extra kwaliteit die daartegenover 
staat daar tegenop weegt, keteneffecten en versterking van het tournooi-effect kunnen 
ertoe leiden dat de toegang tot het recht verslechtert. Dit geldt vooral voor eenzijdige 
kwaliteitsverhoging door advocatuur, OM of rechterlijke macht, zonder dat 
afstemming met andere beroepsgroepen in de keten plaatsvindt. Omdat de 
domeinmonopolies een organisatie per beroepsgroep meebrengen, versterken zij 
mogelijk deze effecten.   
 
7. Communiceren goede kwaliteit 
Commercieel opererende dienstverleners zullen proberen de kwaliteit die zij leveren 
expliciet te maken in hun marketing. Het domeinmonopolie maakt het waarschijnlijk 

                                                
103 Barton, t.a.p., p. 445 e.v. 
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mogelijk dat dit effectiever wordt gecontroleerd. Het domeinmonopolie heeft ook als 
effect dat de beroepsgroep een groter belang krijgt om kwaliteit te waarborgen, omdat 
de reputatie van de beroepsgroep als geheel op het spel wordt gezet.104 

Aan de andere kant is er waarschijnlijk een verband tussen de 
domeinmonopolies enerzijds, en anderzijds de nadruk op toelatingseisen terwijl de 
wijze waarop de afnemers daadwerkelijk worden bijgestaan relatief zwak wordt 
genormeerd en gecontroleerd. De toelatingseisen zijn gemakkelijker te handhaven, 
omdat dit tegenover buitenstaanders gebeurt. Over kwaliteitseisen ten aanzien van 
manier waarop de beroepsgenoten in de praktijk hun afnemers bijstaan, is het moeilijk 
het onderling eens te worden en handhaving daarvan in een relatief gesloten kring van 
beroepsgenoten kan ook moeilijk zijn.         
 
D. Conclusie 
Hoewel er veel effecten zijn, die in verschillende richtingen werken, lijken er in een 
bedrijfsmatiger markt meer vraagtekens te komen bij domeinmonopolies. Zij 
versterken sommige ongunstige aspecten van bedrijfsmatiger opereren (prijsverhoging 
en selectie lucratieve contracten) en zij verzwakken enkele gunstige effecten van 
commercialisering (prikkels tot efficiënter werken, meer zaken gaan doen en 
innovatie). Bovendien verstoren zij de concurrentie op aanliggende markten. Of hun 
bijdrage aan de kwaliteit van juridische dienstverlening en aan het waarborgen van 
belangen van derden daartegen op weegt, wordt meer en meer de vraag.    
  

                                                
104 Stephen and Love, t.a.p., p. 990. 
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Bijlage 2 
 

Kostendekkende civiele rechtspraak? 
 
In deze bijlage wordt geanalyseerd wat de voor- en nadelen zouden kunnen zijn van 
een financiering van de rechtspraak waarbij het principe is dat de gebruiker betaalt 
(met eventuele correcties waar dat bepaalde groepen in de problemen zou brengen). 
Deze benadering kan worden gesteld tegenover de huidige benadering, waarin 
rechtspraak in principe een gratis service is, aangeboden door de overheid, met een 
relatief geringe bijdrage in de kosten door partijen, maar met lange wachtlijsten. Eerst 
volgen enige cijfers. Onder B. en C. wordt de civiele rechtspraak behandeld, met 
onder D een cijfervoorbeeld voor de Civiele Sector van de rechtbank Rotterdam. 
Onder E. wordt kort aangegeven of en hoe deze benadering zou kunnen worden 
toegepast op bestuursrechtspraak en strafrechtspraak.    
 
A. Enige cijfers 
Het totale budget voor de rechterlijke macht bedroeg in 2001 650 miljoen Euro.105 De 
verdeling over de verschillende rechtsgebieden was ongeveer de helft voor de civiele 
rechtspraak, een kwart voor de strafrechtspraak en een kwart voor de 
bestuursrechtspraak.106 Uit griffierecht kwam ongeveer 100 miljoen Euro binnen, 
waarbij de griffierechten in bestuurszaken relatief laag zijn, zodat het merendeel van 
de griffierechten wordt opgebracht in civiele zaken. De gemiddelde ongedekte kosten 
per zaak staan in de onderstaande tabel.  
 

Figuur 1 De rechtspraak in Nederland in 2002 
Soort zaak Civiel107 Straf Bestuur108 Totaal 
Kosten rechtspraak in mio. Euro109 310 170 170 650110 
In procenten totale kosten  48% 26% 26% 100% 
Waarvan gedekt griffierecht111 100 -- -- 100   
Ongedekte kosten mio. Euro 210 170 170 550  
Aantal zaken112 987.000 454.000 141.000 1.583.000 
Gemiddeld zaaksbelang in Euro113 8.865 -- 8.865  
Ongedekte kosten per zaak Euro 212 375 1.206 347 
In percentage zaaksbelang 2,4% -- 13,6%  

 

                                                
105 Zie noot 10 bij het artikel.  
106 Zie noot 5 hierna. 
107 Inclusief kantonzaken en familiezaken. 
108 Inclusief vreemdelingenzaken en belastingzaken. 
109 Op basis van gewogen productie Jaarplan voor de Rechtspraak 2003, Tabel 2 en 3. 
110 Het budget lag in de jaren 2001 tot en met 2003 ongeveer rond dit bedrag, zie noot 1, 

Jaarverslag Raad voor de rechtspraak 2002, p. 56 en Jaarplan voor de Rechtspraak 2003, p. 27.  
111 Zie noot 10 bij het artikel. Schatting verdeling over bestuursrechtspraak en civiele 

rechtspraak. 
112 Realisatie 2002, Jaarplan voor de Rechtspraak 2003, Tabel 1 en 3. 
113 Schatting Raad voor de rechtspraak van het totale zaaksbelang van aan de burgerlijke en 

administratieve rechter voorgelegde procedures (8,4 miljard Euro in 1998; zie Economisch belang van 
de rechtspraak, Raad voor de rechtspraak 2003, www.rechtspraak.nl) gecorrigeerd voor de stijging van 
het BNP tot 2001 (354 miljard Euro ten opzichte van 429 miljard Euro) tot 10.2 miljard Euro, gedeeld 
door het aantal van die procedures.  
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De cijfers voor wat betreft het gemiddelde zaaksbelang zijn gebaseerd op schattingen, 
zodat zij met voorzichtigheid moeten worden gehanteerd.  

Voorts moet worden bedacht dat een groot deel van de in de tabel opgenomen 
civiele zaken bij verstek wordt afgedaan, of andere relatief eenvoudige handelingen 
betreft, verricht tegen griffiegelden die waarschijnlijk al kostendekkend zijn. De 
zaken op tegenspraak zijn gemiddeld aanzienlijk duurder. Voor veelvoorkomende 
procedures als arbeidsgeschillen en echtscheidingszaken gaat het gemiddeld om 
bedragen tussen de 500 en de 1000 Euro, terwijl daarvoor nu griffiegelden van enkele 
tientallen tot enkele honderden Euro voor worden gevraagd.114 In die gemiddelden 
zitten echter ook de complexere zaken, waarin partijen een groter beroep op de 
rechterlijke macht doen, en waarin het vaak ook om belangen zal gaan waarbij de 
griffierechten in het niet vallen. 

In het griffierecht wordt nu niet gedifferentieerd naar de omvang van het 
beroep dat op de rechter wordt gedaan. Een partij die een verstekvonnis krijgt, betaalt 
evenveel als degene die zijn zaak op de comparitie na antwoord schikt, die daarna een 
eindvonnis krijgt of die eerst vele tussenvonnissen en getuigenverhoren nodig heeft.  

Voor sommige procedures is het griffierecht erg laag, met name als het 
resttarief voor een onbepaalde waarde wordt toegepast: zaken bij de 
Ondernemingskamer of grote intellectuele eigendomszaken, die een 
verhoudingsgewijs groot beslag op de rechterlijke macht leggen, worden voor rond  
tweehonderd Euro behandeld. De griffierechten voor hoger beroep en voor cassatie 
liggen hoger dan die voor zaken in eerste instantie, maar niet in verhouding tot het 
extra middelenbeslag dat ontstaat wanneer in deze procedures meer en duurdere 
rechters over de zaak oordelen. 
 
B. Kostendekkende civiele rechtspraak: voordelen 
Civiele rechtspraak waarvoor de gebruiker een kostendekkend tarief betaalt, kan in 
belangrijke categorieën zaken voordelen voor alle betrokkenen opleveren: 

1. Procespartijen zullen in zaken op tegenspraak weliswaar gemiddeld een 
twee tot drie keer zo hoog griffierecht moeten betalen, gemiddeld enige 
honderden Euro’s meer, maar hun totale proceslasten bestaan voor het 
overgrote deel uit advocatenkosten, kosten van deskundigen en dergelijke, 
kosten van eigen bestede tijd, kosten van onzekerheid en emotionele 
lasten.115 Advocatenkosten voor een civiele procedure bedragen al snel 
duizenden Euro’s. Verhoging van griffierecht betekent dus slechts een 
verhoging van 5 of 10% van hun totale proceslasten.116 De kosten van 
onzekerheid, de emotionele lasten en wellicht ook de advocatenkosten en 
de kosten van eigen bestede tijd zullen echter afnemen door kortere 
doorlooptijden (zie hierna onder 3) en een meer aan de behoeften van 
partijen aan gepaste dienstverlening (zie hierna onder 4), zodat 
aanzienlijke groepen procespartijen per saldo beter af zullen zijn.  

                                                
114 In de kamerstukken verschenen rond Wetsvoorstel 28.740 over de 15% verhoging van 

griffierechten noemt Minister Donner de volgende concrete bedragen aan werkelijke kosten: ¼� �����

voor een arbeidszaak op tegenspraak en 673¼�YRRU�HHQ�HFKWVFKHLGLQJV]DDN���� 
115 Zie paragraaf 2.2. 
116 In een procedure op tegenspraak die 1000 Euro kost, zouden beide partijen 500 Euro 

griffiegeld kunnen voldoen. Als hun advocatenkosten 5.000 Euro bedragen, en zij ook nog andere 
proceslasten hebben, is het griiffiegeld minder dan 10% van de totale proceslasten, en is de verhoging 
van proceslasten slechts 5 tot 8%. 
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2. Waar deze vorm van kostendekkende rechtspraak een probleem zou zijn 
voor de toegang tot het recht, bijvoorbeeld voor particulieren of kleine 
ondernemingen, kan gericht beleid worden gevoerd. Gerichte subsidiëring 
van griffierecht door de overheid is één mogelijkheid, waarbij de 
subsidiebeslissingen zouden kunnen worden geïntegreerd met beslissingen 
over subsidie van de kosten van rechtshulp. Een andere mogelijkheid is dat 
kosten voor deze groepen geheel of gedeeltelijk worden toegerekend aan 
hun professionele tegenpartijen. Professionele aanbieders van goederen en 
diensten, verhuurders, verzekeraars en  werkgevers hebben het voor een 
aanzienlijk deel zelf in de hand om door een adequaat klachten- en 
geschillenbeleid procedures te voorkomen of te stroomlijnen. Dat 
rechtvaardigt wellicht dat zij een deel van de kosten van hun particuliere 
wederpartijen dragen, zoals nu in de praktijk reeds het geval is in 
letselschadezaken, in arbeidszaken en in zaken voor 
consumentengeschillencommissies.117 Deze laatsten kennen een relatief 
laag griffierecht, en de daardoor niet gedekte kosten worden door de 
branche betaald. Subsidiëring door overheid of overname van kosten door 
wederpartijen moet wel zo geschieden dat voldoende prikkel aanwezig is 
om alleen serieuze zaken aan te brengen, en dat anderzijds geen 
belemmering bestaat om dat te doen.    

3. Voor de rechterlijke macht heeft doorberekening van kosten het grote 
voordeel dat zij haar capaciteit aan kan passen aan de vraag. Bij meer 
vraag volgt automatisch het budget waaruit meer rechters kunnen worden 
aangesteld, met name als de griffierechten direct aan de (civiele sector 
van) de rechterlijke macht zouden toevloeien. Achterstanden kunnen 
geheel verdwijnen. Bijkomend voordeel is dat de afhankelijkheid van de 
rechterlijke macht van het Ministerie van Justitie wordt verkleind en dat 
onderhandelingen over financiering minder moeizaam worden. 

4. De rechterlijke macht kan hierdoor ook gemakkelijker nieuwe innovatieve 
geschiloplossingsvormen gaan aanbieden, waarmee de dienstverlening 
wordt verbeterd. In het Interimrapport Fundamentele Herbezinning 
Nederlands burgerlijk procesrecht wordt bijvoorbeeld voorgesteld dat de 
rechter al in de voorfase een rol zou kunnen spelen en dat hij zijn rol van 
verwijzer naar voor het geval adequatere geschiloplossing verder 
uitbouwt.118 De rechter kan zijn dienstverlening uitbreiden, zo lang dat 
kostendekkend kan gebeuren.  

5. Verbeterde preventieve werking van recht door een snellere en adequatere 
geschiloplossing betekent winst voor de maatschappij als geheel.  

6. Voor de bekostigende overheid ontstaat een besparing, respectievelijk 
komt geld vrij om gericht partijen te subsidiëren, om innovatie te 
stimuleren, of om geschiloplossing te vergemakkelijken door normering en 
andere rechtsvorming. De overheid kan bijvoorbeeld proceshervorming en 
nieuwe geschiloplossingsvormen zoals mediation stimuleren zonder dat 
verhoogde kosten voor rechtspraak daarbij een belemmering vormen. Meer 
in het algemeen kan zij zich geheel richten op het optimaliseren van de 

                                                
117 Door verschillende mechanismen, zoals de vergoeding van buitengerechtelijke kosten ex 

art. 6:96 BW, gegroeide onderhandelingspraktijken en afspraken bij het totstandbrengen van 
consumentengeschillencommissies.  

118 Asser c.s., t.a.p., p. 122 e.v. 
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toegang tot het recht, in plaats van de toegang tot het recht te moeten 
beperken omdat zij (een deel van) de lasten daarvan moet dragen.   

7. Er ontstaat een gelijker speelveld voor met de rechterlijke macht 
‘concurrerende’ dienstverleners als arbiters en mediators. Deze 
dienstverleners hebben toch al een grote achterstand op 
overheidsrechtspraak omdat deze de standaard is en daarvan afwijken 
moeilijk is. Daarnaast hebben zij in de huidige situatie ook nog een nadeel 
omdat overheidsrechtspraak gesubsidieerd wordt.  

8. Doorberekening van kosten zal leiden tot efficiëntere keuzes bij partijen. 
Partijen zullen de effecten van hun proceshouding op de lasten van de 
rechterlijke macht gaan meewegen bij hun beslissingen.  

 
C. Kostendekkende civiele rechtspraak: nadelen en aandachtspunten    
Deze voordelen lijken omvangrijk en aansprekend. Maar er zijn ook nadelen, 
respectievelijk aandachtspunten, als deze opzet zou worden aanvaard: 

1. Wie stelt de prijzen vast en hoe? De prikkels op de rechterlijke macht om 
bedrijfsmatiger te werken worden versterkt. Als zij zelf de prijzen mag 
vaststellen, zou dat bijvoorbeeld tot prijsverhoging kunnen leiden, al dan 
niet veroorzaakt door kwaliteitsverhoging. De rechterlijke macht laten 
werken op een uurtarief lijkt onwenselijk. Honorering met een vast bedrag 
(zoals nu in wezen ook al gebeurt in het Lamicie-systeem en via het 
griffierecht) lijkt beter.   

2. Wat zijn de neven-effecten van deze maatregel in combinatie met de 
gedragingen die van bedrijfsmatig opererende juridische dienstverleners 
kunnen worden verwacht? Rechters zullen bijvoorbeeld waarschijnlijk 
meer individuele zaken gaan aantrekken. Prikkels om tot rechtsvorming te 
komen, worden mogelijk (nog) minder.  

3. In hoeverre moet worden gedifferentieerd naar de mate van het beslag dat 
op de rechtspraak wordt gelegd? Denkbaar lijkt bijvoorbeeld een systeem 
waarbij in civiele zaken op tegenspraak een eerste heffing plaatsvindt tot 
en met de comparitie van partijen. Partijen van wie de zaak wordt geschikt 
of naar mediation wordt verwezen betalen alleen dat bedrag. Vervolgens 
wordt een extra bedrag geheven voor een eindvonnis, voor getuigenbewijs 
en voor deskundigenbericht. Bij deze differentiatie moet een afweging 
worden gemaakt tussen de optimale prikkels op partijen en rechter 
enerzijds, en de administratieve lasten van gedifferentieerde tarieven 
anderzijds.  

4. In hoeverre kan deze aanpak ook gelden voor hoger beroep en cassatie, 
waarvoor mogelijk vijf tot tienmaal hogere griffierechten zouden gaan 
gelden? Er is iets voor te zeggen om tweede en derde kansen duurder te 
laten zijn. Wellicht moet worden gedifferentieerd tussen correctie van 
rechterlijke fouten in de eerste instantie, wat meer ten laste van de 
overheid zou moeten komen, en herkansingen voor partijen, waarvan de 
lasten door partijen zouden moeten worden gedragen.  

5. Wat is het effect van deze manier van financiering op de belangrijke rol 
die de rechter heeft als hij de keuze van partijen faciliteert voor de beste 
manier van geschiloplossing? Zeker nu partijen min of meer ‘veroordeeld’ 
zijn tot de standaard, moet voorkomen worden dat de rechter bij voorkeur 
de zaak aan zich houdt. 
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6. Hoe moet de relatie zijn tot de proceskostenveroordeling in geval van 
verlies van de procedure? De mogelijkheid om tot de kosten van de 
wederpartij veroordeeld te worden en de toerekening van griffierecht 
zullen moeten worden afgestemd.  

 
D.  Een cijfervoorbeeld: de civiele sector van de Rechtbank Rotterdam 
De rechtbank Rotterdam heeft in haar jaarverslag over 2002 een uitsplitsing naar het  
 

Figuur 2 Voorbeeld van kostendekkende civiele rechtspraak in Rotterdam 
Soort zaak Aantal Gem. Griffierecht Ontvangsten 
    

Kanton    
Uitspraak Arbeidszaak tegenspraak 600 1.000 600.000 
Uitspraak Handelszaak tegenspraak 6.500 500 3.250.000 
Idem met enquete/desc/pleidooi 180 2.000 360.000 
Verstekvonnis 28.000 100 2.800.000 
Beschikking Handelszaak request 75 500 37.500 

Beschikking Arbeidszaak request 4.700 700 3.290.000 
Beschikking Huurzaak 115 1.000 115.000 
Afdoening zonder uitspraak 5.000 300 1.500.000 
    
Beslissing familiezaak 2.000 100 200.000 
Overige afdoening familiezaak 2.700 50 135.000 
Kort geding/tegenspraak  250 700 175.000 
Kort geding/verstek  50 200 10.000 
Afdoening zonder beslissing 200 100 20.000 
Akten en verklaringen 300 50 15.000 

    

Rechtbank    
Vonnis Handelszaak tegenspraak 900 2.000 1.800.000 
Idem met enquete/desc/pleidooi 200 4.000 800.000 
Verstekvonnis 1.150 500 575.000 
Beschikking Handelszaak request 1.800 1.000 1.800.000 
Faill/schuldsanering 1.550 200 310.000 
Afdoening zonder uitspraak 1.000 1.000 1.000.000 
    
Beslissing scheiding 3.100 500 1.550.000 

Beslissing Bopz 1.150 50 57.500 
Beslissing kinderrechter 3.100 100 310.000 
Beslissing andere familiezaak 2.000 200 400.000 
Overige afdoening familiezaak 450 100 45.000 
   0 
Kort geding vonnis/tegenspraak  750 700 525.000 
Kort geding vonnis/verstek  230 200 46.000 
Besch. Request president 2.700 100 270.000 
Afdoening zonder beslissing 375 200 75.000 
Akten en verklaringen 2.700 50 135.000 

    
Totaal aantal/Gem. griffier./Opbrengst 73.825 301 22.206.000 
Totale kosten civiele sector   20.494.000 



 35 

aantal zaken van verschillende typen, die het mogelijk maakt om een beter beeld te 
krijgen van het soort effecten dat deze maatregel zou kunnen hebben voor 
verschillende soorten zaken. In de bovenstaande zaken zijn de aantallen door de 
rechtbank verrichte handelingen overgenomen uit het Jaarverslag 2002 (tweede 
kolom). De totale kosten van de rechtbank staan daar ook vermeld en voor de kosten 
van de civiele sector is aangenomen dat de verhouding tussen de kosten van de 
verschillende sectoren in Rotterdam gelijk is aan de landelijke verhouding in 2001 die 
blijkt uit Figuur 1 (48%; een bedrag van 20,5 miljoen Euro). 
 Vervolgens heb ik griffierechten bepaald die nodig zouden zijn om deze 
kosten op te brengen, gebaseerd op ruwweg geschatte kosten. Het gaat hier om de 
door beide partijen samen op te brengen griffierechten: voor een scheiding zouden 
partijen dus in het voorbeeld ieder 250 Euro moeten betalen, samen 500 Euro. Over 
de werkelijke kosten per type zaak bestaan geen gepubliceerde gegevens. De 
berekening is slechts bedoeld om een indruk te geven van de orde van grootte van 
griffierechten waarover zou moeten worden gesproken. Het gaat daarbij om 
gemiddelde griffierechten per categorie. Voor de 4700 beschikkingen in arbeidszaken 
(met name ontbindingen arbeidsovereenkomst) staat bijvoorbeeld een bedrag van 700 
Euro vermeld. Dit griffierecht zou bijvoorbeeld kunnen variëren naar de mate van 
tegenspraak en met het maandsalaris van de werknemer. Wanneer een dergelijk 
gemiddeld griffierecht te hoog zou worden gevonden, zou compenstie kunnen worden 
gevonden door andere het griffierecht voor andere categorieën te verhogen. Als 
kruissubsidiëring onwenselijk zou worden geacht, kan ook worden overwogen om 
voor een bepaald type zaak wel gesubsidieerde rechtspraak te blijven aanbieden.        
 
E.  Doorberekening kosten administratieve – en strafrechtspraak? 
Deze aanpak laat zich gemakkelijker doorvertalen naar de administratieve rechtspraak 
dan naar de strafrechtspraak. In de administratieve rechtspraak zou wellicht ook het 
beginsel kunnen gelden dat de procespartijen voor de rechtspraak betalen. De kosten 
zouden voor een deel voor rekening van de verzoeker kunnen komen, en waar dat 
bezwaarlijk is voor rekening van het bestuursorgaan, wederom met de redenering dat 
dit een prikkel vormt om een goed geschiloplossingssysteem op te zetten. In sommige 
gevallen kunnen kosten misschien voor rekening van aanvragers van vergunningen 
komen. 
 In de commune strafrechtspraak is doorberekening van kosten aan verdachten 
moeilijk denkbaar. Wel zou er iets voor te zeggen zijn om deze kosten ten laste van 
budgetten voor veiligheid te brengen, mede omdat daarvoor meer maatschappelijk 
draagvlak bestaat dan voor een algemene post rechtspleging, waaronder nu nogal veel 
verschillende vormen van maatschappelijke dienstverlening vallen (hulp bij 
echtscheidingen, vreemdelingenrechtspraak, strafrechtspraak en civielrechtelijke 
geschiloplossing, die voor het algemene publiek moeilijk onder een noemer zijn te 
brengen). Voor delicten gepleegd binnen het kader van bedrijfsvoering ligt dit 
mogelijk anders. Daarbij zou bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan 
doorberekening van extra kosten boven een zeker forfaittair bedrag, zodat deze groep 
verdachten niet de strafrechtspleging in andere zaken kan beïnvloeden door een 
overmatig beslag op zittingscapaciteit te leggen. 
 
F. Conclusie 
De conclusie lijkt te zijn dat doorberekening van kosten van rechtspraak aan de 
gebruiker op zijn minst verdere studie verdient. De gedachte dat de overheid kosteloos 
rechtspraak aanbiedt, is een illusie, want toegang tot de rechter levert veel lasten op 
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die niet worden vergoed. Vanuit het perspectief van de afnemer is er in veel zaken 
sprake van een relatief kleine subsidie op de totale lasten van toegang tot het recht. 
Flinke categorieën afnemers zullen beter af zijn als de kunstmatige schaarste die door 
deze subsidie ontstaat, en die ook weer tot lasten leidt, wordt opgeheven.        
 

 


