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Het aantal nieuwe advocaat-stagiaires 
neemt snel af, verwacht wordt dat hun aan-
tal dit jaar halveert ten opzichte van 2007. 

Vlak voor de crisis, in 2007, werd een record-
aantal stagiaires beëdigd: 1360. Tussen 2009 

en 2012 schommelde het aantal rond de 1000. 
Vorig jaar stroomden nog maar 868 stagiaires in.
Dit jaar ziet er nog dramatischer uit. In maart 
2014 begonnen 382 stagiaires aan de beroepsop-
leiding, een daling van 28% ten opzichte van 
een jaar eerder. Voor september worden nog 
minder aanmeldingen verwacht.
Er zijn verschillende verklaringen voor de te-
rugloop. Het verschijnsel komt in ieder geval 
niet bij de grote kantoren voor. Die zouden nog 
altijd evenveel stagiaires aannemen. Althans 
volgens Steven Schuit, voorzitter van de Law 
Firm School, waarbij zestien grote advocaten-
kantoren zijn aangesloten. “Ik  zie geen (op-
merkelijke) daling bij in de top. Het kan best 
zijn dat over een jaar dit e�ect ook hier zal 
doorwerken, maar ik voorzie het niet. Er zijn 
geen signalen. Het ziet er op dit moment goed 
uit.”
Volgens Schuit ligt het probleem meer bij de 
middelgrote en kleine kantoren. “De middel-
grote kantoren hebben het zwaar, omdat het 
MKB het moeilijk heeft en de kleine kantoren 
hebben waarschijnlijk het meest last van de 
hoge kosten van de nieuwe beroepsopleiding.” 
Schuit verwacht dat deze kantoren steeds meer 
stagiaires die na hun opleiding bij de grote kan-
toren uitstromen zullen ‘oppikken’.

Onzekere tijd
Hein Vogel, voorzitter van de Vereniging Socia-

le Advocatuur Nederland, beaamt dat het nu 
voor veel kleine kantoren ondoenlijk is gewor-
den om stagiaires aan te nemen. “Voor kleine 
kantoren die toch al niet ruim in hun financiën 
zitten, zijn de nieuwe opleidingskosten gigan-
tisch. En de stagiaires zijn vaker weg van kan-
toor, omdat de opleiding meer tijd vergt. Dat 
betekent dus ook minder inkomsten. Ik hoor 
dan ook regelmatig zeggen: ‘ik begin voorlopig 
niet aan een stagiaire’. Daarbij komen de bezui-
nigingen op de gefinancierde rechtsbijstand, de 
verhoging van de eigen bijdrage en de gri�e-
rechten. Het is een onzekere tijd. Kantoren ma-
ken pas op de plaats.”
Walter Hendriksen, algemeen deken van de Ne-
derlandse Orde van Advocaten, hoopt ondertus-
sen niet  dat de dalende lijn doorzet: “Het heeft 
zeker onze aandacht want jonge, gemotiveerde 
stagiaires zijn zeer welkom op onze kwalitatief 
hoogstaande opleiding en ook nodig in onze 
rechtstaat. Tijdens de laatste vergadering van 
het College van Afgevaardigden in april is aan-
gegeven dat de Orde zich nader zal verdiepen in 
de oorzaak van de terugloop en a�ankelijk 
daarvan met maatwerk zal reageren.”

INSTROOM NIEUWE ADVOCATEN KELDERT 

Corine de Jong Manon Schonewille

HERSTEL
In het artikel over mediation in Mr. 
2014/4 (pagina 74 e.v.) zijn per abuis de 
foto’s van Corine de Jong (De Clercq Ad-
vocaten en Notarissen) en Manon 
Schonewille (Schonewille & Schonewille 
Legal Mediation) verwisseld. Hierbij de 
goede namen bij de goede foto’s.

STAGAIRES

‘OPENBAAR FINANCIËLE 
BELANGEN RECHTERS’
Naast nevenfuncties zouden 

ook de financiële belangen van 

rechters openbaar moeten wor-

den. Dat adviseren onderzoe-

kers van de Universiteit Leiden 

die in opdracht van de Raad voor 

de rechtspraak onderzoek de-

den naar integriteit, onpartijdig-

heid en onafhankelijkheid in de 

rechtspraak.

In Nederlandse wetgeving of via 

rechterlijke codes moet meer aan-

dacht worden gegeven aan moge-

lijke belangenverstrengeling van 

rechters. Nu zijn rechters al ver-

plicht hun nevenfuncties online te 

registreren in een openbaar re-

gister. Dit beleid is de afgelopen 

jaren aangescherpt. Maar ook de 

financiële belangen van rechters 

zouden openbaar moeten worden 

gemaakt. Hetzelfde geldt voor de 

(neven)functies van partners van 

rechters.

Nederland valt internationaal ‘re-

latief uit de toon met het zeer 

ruimhartig uitgangspunt dat ne-

venfuncties in beginsel zijn toe-

gestaan’, staat in het rapport. In-

ternationale toezichthouders zijn 

kritisch over de ruimte die de Ne-

derlandse wet laat voor het com-

bineren van het rechterschap met 

politieke functies. Ook het gebruik 

dat advocaten worden ingescha-

keld als plaatsvervangend rechter 

oogst internationale kritiek.
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