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In deze bijdrage wordt geschetst welke positie de specialisa tie verenigingen voor
advo eaten in Nederland innemen.
De naam specialisatievereniging zegt bet al: het betroft een vereniging.
Daarmeo wordt een onafhankelijke private vereniging bedoeld. De specialisatievereniging heeft in Nederland goon wettelijke basis in de deontologie.
In de (voornaamste) regelgeving voor advocaten, de Advocatenwet en de
Verordening op de Advocatuur1, wordon de special isatieverenigingen niet
genoemd.
Een advocaat ken op hot tableau laten vermelden dat hij lid is van eon
specialisatievereniging. ledere Nederlandse advocaat is te vinden op
wwwallenclvocatennl. Daar vindt men ook do specialisatievereniging waar
hij bij aangesloten is, voor zover door hem doorgegeven. De site zou gebruiksvriendelijker mogen zijn. Er kan bijvoorbeeld niet gezocht worden op
de specialisatievereniging om zo een specialist in een bepaalde stad to
zooken. Daarvoor moot men op de site van de vereniging kijkon.
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Een advocaat moet deskundig zijn. Dat is één van de vijf kernwaarden,
die sinds 1 januari 2015 in de Advocatenwet zijn opgenomen2. De regels
zeggen dat een advocaat vakbekwaam dient te zijn en geen zaak zal
aannemen waarvoor hij niet deskundig is De advocaat dient jaarlijks
aantoonbaar zijn professionele kennis en kunde op de voor hem relevante
rechtsgebieden te onderhouden4. Daartoe dient hij jaarlijks 20 punten in
het kader van de permanente opleiding te behalen. Oat doet hij door het
volgen of geven van academisch onderwijs, het schrijven van artikelen of
vergelijkbare activiteiten5.
Daarnaast Iegt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR)6 voorwaarden op
om ingeschreven to blijven op een bepaald rechtsterrein. Van de 17315
advocaten staan 7693 advocaten ingeschreven om toevoegingszaken te
behandelen7. De RvR heeft afzonderlijke deskundigheidseisen opgenomen
voor strafrecht, jeugdrecht, personen- en familierecht, psychiatrisch patientenrecht, vreemdelingenrecht, asiel- en vluchtelingenrecht, sfachtofferzaken, internationale kinderontvoering en voor het verlenen van piketdiensten
(strafrecht, vreemdelingenrecht, psychiatrische patiënten).
In een aantal gevallen wordt het Iidmaatschap van een special isatievereniging of werkgroep in een uitvoeringsregeling van de RvR verplicht gesteld
als voorwaarde voor inschrijving en het verkrijgen van toevoegingen. De
specialist slachtofferzaken moet lid zijn van de Vereniging Letselschade
Advocaten8 of do Vereniging voor Advocaten van Slachtoffers en Personenschade9. De specialist vluchtelingenrecht en asiel dient lid te zijn van de
landelijke Werkgroop Rechtshulp Vluchte!ingen (WRV) en Vluchtelingenwerk10. Dergelijke voorwaarden golden ook op andere rechtsgebieden.

2 Art. 10A Advocatenwet (Aw): do advocaat is onafhankelijk, partijdig, deskundig,
integer, vortrouwelijk.
3 Art. 4.1. Verordening op do Advocatuur (Voda).
4 Art. 4.3. Voda.
5 Art. 4.4. Voda.
6 De Raad voor Rechtsbijstand is belast van de uitvoering van de regelgeving betreffende do gefinancierde rechtsbijstand de pro-deozaken.
7 Peiljaar 2014, uit monitor gefinancierdo rechtsbijstand, p.109. Zie .wwrvr.org
8 viw'vIsan!
9 wviw asp-advocaten.nI
10 www.vluchtolingenwerk.nI
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De client wil niet betalen voor de studie
die een advocaat naar het recht moet doen.
Hij gaat ervan nit dat de advocaat het recht kent
en specialist is.
Niet alleon de Ordo, maar ook de client vorlangt een vakbekwame advocaat. Hij wil niet betalen voor de studie die eon advocaat naar hot recht
moet doen. Hij gaat ervan uit dat do advocaat het recht kent on specialist is.
Dat recht wordt steeds ingowikkelder. Advocaten zijn de afgelopen decennia allengs gespecialiseerder geworden.
In do praktijk zal eon advocaat in Nederland één, hooguit enkelo specialisaties hobben. Hij wordt daar we] toe gedwongen. Do traditionele generalist
bestaat niet echt moor, of behandelt slechts do eenvoudigere zaken. Er
ontstaan steeds moer nichekantoren. Op grote en middelgrote advocatenkantoren zijn do advocaten ingedeeld in gespecialiseerde secties.
Is specialisatie noodzakelijk? Do eon is er heel duide!ijk over: ik Iaat mijn
hartoporatie niet verrichien door eon huisarts, waarom zou ik dan eon niet
gespecialiseordo advocaat nemon? Do ander zegt dat do vaardigheid om
tot eon oplossing to komen, om to onderhandelen of op argumenten een
zaak te winnen, niet hoeft af te hangen van do kennis van do wetshistorie
of do meest actuele jurisprudentie. In Nederland is deze dynamiek aan do
vrije markt overgolaton. In zijn algomeenheid geldt dat do client do advocaat krijgt die hij verdiont, en omgokeerd.
Voor de net genoemde toevoegingsadvocaat is specialisatie echter bijna
onontkoombaar, omdat do voorwaarden voor handhaving van de inschrijving voor veel rechtsgebieden stevig zijn. Er zijn vliogureneison (aantal to
behandolen zaken per jaar) en oisen aan de opleiding. Hot is bijna niet to
doen om op máOr dan twee of drie spocialisatios ingeschreven to staan.
Dan is men hot halve jaar oploiding of bijeenkomston van do specialisatievoreniging aan hot volgen.
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Tegen de toenomende specialisatievereisten neemt het verzet wel toe.
Zeker als het gaat am advocaten die werken in de toevoegingspraktijk. Er
wordt bezuinigd, maar van de advocaat wordt verwacht dat hij veel investeert in het valgen van gespecialiseorde opleidingen. Daartegenover staat
soms te weinig beschikbaar work op het betreffonde rechtsgebied.
De special isatieverenigingen zelf stollen eisen aan de toetreding en opbiding, vlieguren en vaak oak de aanwezigheid bij bijeerikamsten van
de vereniging. Deze eisen zijn niet mals. Als vaarbeeld kan de Vfas, de
Vereniging vaar personen- en familferechtadvacaten, genoemd warden.
Om lid te warden moet een opleidingsprogramma warden govolgd dat 114
permanento opleidingspunten (angeveer 1 uur per punt) omvat en € 8000
kost. Aan het slat wacht een zwaar examen. Men moet ongeveer de helft
van de tijd van de praktijk besteden aan persanen- en familierochtzaken.
Jaarlijks moeten or 10 punten warden gehaald am lid te blijven. Bij de andere verenigingen zijn deze eisen veeTal vergelijkbaar.
Een veroniging als do Vfas is geaccreditoerd als apleidingsinstituut bij de
Noderlandse Orde van Advocaten. Advacaten kunnen voor do verplichte
permanente opleiding bij de specialisatieveronigingen terecht. Sommige
veronigingen stellen hun opleidingen oak ter beschikking van niet-leden.
Hot Advacatonblad telde in aktober 2014 eon tataal van 33 landelijke en
regionale specialisatieverenigingon1l• Hier warden eon aantal gratore verenigingon genoemd:
www.vfas.nI (familierocht)

-

988 loden

www.vaan.nI (arbeidsrocht)

-

950 loden

www.insolad.nl (faillissoment)

-

750 eden

www.nvsa.nl (strafrecht)

-

483 leden

www.lsa.nl (letselschade)

-

370 loden

In do praktijk vervulben de spocialisatieverenigingen eon aantal functies.

11 Auteur, "Bent u at lid?', Advocatenbiad, oktober 2014, 20.

12

KnopsBooks.cam

Today's Lawyer 2016

IL

I Mijn advocaat weetates!

Er wordt bezunigcI, rnaar van de advocaat
wordt verwacht dat hi] veel investeert in
het volgen van gespecialiseerde opleidingen.
Daartegenover staat soms te weinig beschikbaar werk
op hat betreffende rechtsgebied.

Op de cersto plaats is er de functie van kwalite its bevordering. De specialist
wil zijn ken nis intensief en doelgericht bijhouden. Hij wil overleg voeren en
ervaringen uitwisselen met gelijkgestemden. Oat gebeurt bij goed bezochte
congressen en regelmatige intervisiebijeenkomsten. Advocate nkantoren
laten de jongere advocaten na hun stage dikwijls een special isatieopleiding
doen am het niveau van hun werk op eon hager plan te zetten.
Dan is er de functie van het network. De specialisten konnen elkaar en
ontmoeten elkaar rogelmatig in hot juridische veld. Hot lid van de speciali
satievereniging spoelt zaken die hij zelf niet kan behandelen door naar een
ander lid. Dat kan het geval zijn als de advocaat niet vrij staat vanwege eon
tegenstrijdig belang. Een advocaat zal zelfs wel eons willen bevorderen
dat do tegenpartij van zijn client eon collega-specialist in de arm neemt.
Een ingewikkelde zaak wordt sneller en beter afgewikkeld met specialisten,
dan met advocaten die het rechtsgebied of do dynamiek van do zaak niet
gewoon zijn.
Sommige specialisatieverenigingen hebben eon activistische insteek. Do
Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA) bijvoorboeld stelt
zich weliswaar rustig ten doe] '/ietbevorderen van de deskundige beroepsuitoefening
door advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door bet organiseren van opleidingen en stud/ebijeenkomsten,
dan we! het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en ale over/ge act/viteiten die tot dit doel kunnen bijdragen',
maar riep in november 2013 strafrechtadvocaten op am to gaan staken en
demonstreren tegen do voorgenomen bozuinigingen op de gefinancierde
rechtsbijstand12. Hot bostuur hop zelf voorop, in toga en met megafoon.
12 Advocaten gaan staken, 5 november2013, www.crimesitenI
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Advocatenkantoren
laten de jongere advocaten na hun stage
dikwjls een specialisatleopleiding doen
om het niveau van hun werk
op een hoger plan te zetten.
Do special isatievorenigingen vorvullen ook een functie bij advisering in het
kader van voorgeriomen wetgeving13. Daarin nemen zij een onafhankelijko
rol in en stellen zich op als belangenbehartiger van de bij hen aangosloten
advocaten.
Verder kan do functio van kwalitoitszegel of keurmerk worden gonoemd.
Eon rochtszoekende die een lid van een special isatioveroniging als zijn
advocaat kiest, mag ervan uitgaan dat zijn zaak op good niveau wbrdt
behandeld. Voor het advocatenkantoor geeft hot lidmaatschap van do advocatenspecialisatiovereniging de uitstraling van kwaliteit.

Of

de specialisatiovereniging daadwerkelijk als kwaliteitskeurmerk mag

gelden, is we[ eens voorwerp van debat gowoost. De Nederlandso Orde van
Advocaton (NOvA) heeft aan vijf specialisatieveronigingen een keurmerk
uitgoreikt14. Deze specialisatieverenigingen mogen eon zegel gebruikon ten
teken dat zij dit keurmerk hebben. De effocten van dit keurmerk zijn nog
niot bokend. Het is evonmin bekend of do NOvA in do toekomst ook aan
andero voronigingon een keurmerk zal uitroikon.
Men kan bodonkingen hebbon bij de oigen gedragsrogels of godragscodos
die specialisatievoronigingon waaraan do leden van do veroniging zich
moeton committoren. Er is goon bezwaar voor zovor hot gaat om rogels
over de specifioko wijzo waarop de ochtschoidings-15 of faillissemontspraktijk16 govoord moot wordon. Maar wol voor zovor die rogels een onvollodige
13 Bijvoorbeeld de Was via v,'ww,verder-onlirie.nI, 13 februari 2014, reactie op het wetsvoorstel Scheiden zonder Rechter.
14 Was, Vaan, LSA, ASP en VHA.
15 http://www.vereniginglas.nI/algemeen/gedragsregels
16 http://www.insolad.nlfpraktijkregels.html#b
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herhaling van de dwingende godragsregels en kernwaarden voor advocaten behelzen. Of daarmoe zelfs in strijd komen. Hot moot voor eon client
duidelijk zijn aan welke regels zijn advocaat zich moet houden en waar
hij zijn klacht over een advocaat effectief kan neerleggen. Oat is in eerste
instantie bij de deken, die de toezichthoudor op de balie is17.
Afsluitend kan worden gezegd dat de specialisatieverenigingen in Nederland al vole jaren een belangrijke en nuttige functie vervullen. Van oudsher
op het gebied van do kwaliteitsbevordering, maar in toenemendo mate als
politieke belangenbehartiger. Nu de advocatuur steeds vaker doelwit is van
aanvallen vanuit de politiek, treedt de lobbyfunctie van de specialisatievereniging op de voorgrond. Haar onafhankelijke positie maakt do specialisatievereniging tot eon zeer waardevolle. De Orde werkt regelmatig nauw
samen met specialisatieverenigingen, vanuit ieders vorantwoordelijkheid.
Het laat zich aanzien hoe doze relatie do komendo jaron zich zal ontwikkolen. Hun bestaansrecht zullen do specialisatieverenigingen moeton blijven
vinden in eon typisch Nederlandse kosten -bate nanalyse: Wat kOst ut en wat
hebikeran'?

17 Art. 45A Aw: Do deken van do orde in het arrondissement is belast met het toezicht
op de naleving door advocaten die kantoor houden in cat arrondissement van hot
bepaalde bij of krachtens doze wet met inbegrip van toezicht op do zorg die zij als
advocaten behoren to betrachten ten opzichte van degenen wiens belangen zij als
zodanig behartigen of behoren te behartigen, inbreuken op verordeningen van do
Nederlandse orde van advocaten en enig handelen of nalaten dat eon behoorlijk
advocaat fiat betaamt.'
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