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De stand van de advocatuur

boeken en fax steeds 

meer. E-mailen is 

alom geaccepteerd, 

zelfs rechtbanken en 

gerechtshoven gaan 

er aan geloven. Door 

de verbeterde tech-

nologie en de bru-

talere/veeleisende 

mens zijn we beter 

bereikbaar en flexi-

beler dan voorheen. 

Niemand kan achter 

blijven, de concur-

rentie is moordend!

Groei
Het aantal advocaten stijgt maar en stijgt maar. Waren er in 2011 

volgens ‘De stand van de Advocatuur 2012’ nog 4.704 advocaten te 

Amsterdam werkzaam, tegenwoordig zijn dat al 4.981 advocaten! 

We zijn door uittredende advocaten weer net onder de grens van 

de 5.000 gedoken, maar de cijfers liegen er niet om. Er zijn het 

afgelopen jaar 277 nieuwe advocaten in Amsterdam komen werken 

tegenover 158 nieuwe advocaten in de rest van het land. We kunnen 

ons dus met trots de ware capital van ons land noemen.

De in het boek ‘De stand van de Advocatuur 2012’ gepubliceerde 

G

Elk jaar publiceert SDU uitgevers onder redactie 

van Advocatie.nl ‘De Stand van de Advocatuur’. 

Oudere versies zijn gratis te downloaden maar 

de meest recente versie – prachtig ingebonden – 

kost 53 euro. ABB checkt voor u: is dit de moeite 

waard?

Door: Maria Pereira en Lara Smeets

Gedurende de afgelopen jaren heeft er in de advocatuur een ver-

schuiving plaatsgevonden. Zo zijn er steeds meer vrouwen te vinden 

in de beroepsgroep en zijn specialisaties meer regel dan uitzonde-

ring. Dit heeft de advocatuur uiteindelijk gebracht tot waar we nu 

staan: ‘Advocatuur 2.0’.  Mooie kreet, maar wat houdt het in?

‘The Next Generation’, zo kondigde het laatste Jonge balie Congres 

de advocaat 2.0 aan. Inventief, fl exibel en sociaal zijn de kwaliteiten 

die een advocaat moet hebben. Anno 2012 is het enkel hebben van 

deze kwaliteiten alleen niet voldoende, je moet ze kunnen uiten en 

dat doen we op steeds vernieuwende manieren.

Social media is up and coming en ook wij gaan daar in mee. Groe-

pen via Linkedin aanmaken, actuele informatie via twitter de ether 

in sturen en app’s op je smartphone, het hoort er tegenwoordig 

allemaal bij. De nieuwe technologieën vervangen de ouderwetse 
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cijfers laten een volgend beeld zien van Amsterdam: 4.981 advo-

caten (58 % man, 42 % vrouw), 277 nieuwe advocaten, 99 nieuwe 

vestigingen, een groei van het aantal éénpitters en hoge salarissen 

bij sommige grote kantoren.

Amsterdam ligt met 42% vrouwelijke advocaten onder het landelijk 

gemiddelde van 42,3%. De meeste kantoren hebben weliswaar veel 

vrouwen in dienst, maar laten daarentegen weinig vrouwen toe in 

de maatschap.

 

Crisis
Zoals uit de cijfers al blijkt, is er een groei in het aantal éénpitters 

gesignaleerd. Deze groei is zelfs zo sterk geweest dat in 2012 50,5 

% van alle kantoren in ons land bestaat uit éénpitters. ‘De Stand van 

de Advocatuur’ merkt alleen op dat dit mogelijk komt door de crisis 

en het hieruitvolgende feit dat het lastig is om een baan te vinden 

bij de bestaande kantoren, maar heeft dit niet nader onderzocht. 

De redactie van het ABB zou ook graag willen weten hoeveel van 

deze éénpitters daadwerkelijk als éénpitter begonnen zijn en zich 

bezig houden met een allround praktijk, en hoeveel van de éénpit-

ters specialist zijn afkomstig van de (grote) advocatenkantoren. 

Wellicht een idee voor ‘De Stand van de Advocatuur’ om volgend 

jaar mee te nemen.

Veranderingen op  komst
In ‘De Stand van de Advocatuur 2012’ is dit jaar veel aandacht 

besteed aan de bedrijfsjurist. Opvallend blijkt uit de interviews 

met uiteenlopende bedrijfsjuristen dat de verhoudingen aan het 

veranderen zijn. Bedrijven letten gezien de crisis meer op de kosten 

dan voorheen. Bovendien geven de bedrijfsjuristen aan minder 

loyaal te zijn aan de naam van een kantoor en des te meer aan een 

bepaalde advocaat en diens specialisme. Aan de ene kant betekent 

dit dat bedrijven ‘meegaan’ met een advocaat die goed bevalt op het 

moment dat deze switcht naar een ander kantoor. Aan de andere 

kant leidt dit ertoe dat bedrijven voor verschillende deelgebieden 

specialisten zoeken die niet noodzakelijkerwijs bij hetzelfde kantoor 

werken. Hier en daar klinkt zelfs een waarschuwing door. Kantoren 

die geen duidelijke fee quotes en/of zelfs caps aangeven, geen ken-

nis delen en ervan uit gaan dat de cliënt loyaal blijft, zouden het 

nog wel eens moeilijk kunnen krijgen.

Conclusie
Het boek geeft bepaalde inzichten in de advocatuur anno 2012 die 

de moeite waard zijn. Met name de inzichten van de bedrijfsjuristen 

zijn waardevol voor advocaten om te lezen. Het boek is echter meer 

een kijkje in de advocatuur en de relatie met bedrijfsjuristen dan 

een verdieping op onderwerpen waar advocaten tegenaan lopen. 

Het ABB vraagt zich af of dit boek niet juist eerder aan te raden is 

aan een ieder buiten de advocatuur die een kijkje wil nemen in de 

advocatuurlijke keuken.
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