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INTERVIEW

Advocaten en notarissen in coronatijd: 

Hoe beleven advocaten en notarissen de coronapandemie? Vijf responden-
ten van onze enquête Werken in de Advocatuur en het Notariaat vertellen 

over hun ervaringen en de impact van de crisis – negatief of positief – op hun 
werk. “Mijn praktijk kwam half maart in een klap plat te liggen.”

Door Joris Rietbroek | Foto’s: Roel Dijkstra Fotografie 

‘Even werd  
het heel stil op 

kantoor’
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Kleos

Realiseer meer declarabele 
uren als advocatenkantoor. 

Ontdek de 3 redenen waarom al meer dan 20.000 advocaten 
& juristen in Europa werken met Kleos:

   •  Alles-in-1 software voor uw advocatenkantoor. 
Dossierbeheer, tijdschrijven, facturatie en boekhouding 
in één.

   •  Cliëntenportaal
Communiceer sneller met cliënten via het online 
cliëntenportaal, beveiligd conform NOvA richtlijnen.

   •  E-mailintegratie Outlook 
Sla mailcorrenspondentie automatisch op in dossiers

Probeer Kleos nu 3 maanden gratis en vrijblijvend.

Ga naar www.wolterskluwer.nl/kleos
om uw proefperiode aan te vragen.

   •  Alles-in-1 software voor uw advocatenkantoor. 

   •  Cliëntenportaal

   •  E-mailintegratie Outlook 
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“Mijn praktijk voor vreemdelingen- en asielrecht 
kwam half maart in één klap plat te liggen. Alle 
geplande zittingen en beroepszaken werden 
gecanceld of uitgesteld, gehoren bij de IND gingen 
niet door. Ik werk uitsluitend op basis van toevoe-
gingen; die worden niet uitbetaald zolang zaken 
niet zijn afgerond. Dankzij de voorschotregeling 
van de Raad voor Rechtsbijstand heb ik de afge-
lopen maanden kunnen overbruggen.
Er kwam maandenlang geen bericht over wat 
er nog wel zou doorgaan, terwijl de achterstand 
in dossiers bij de rechtspraak en IND al voor de 
crisis was opgelopen. Die achterstand wordt 
nu groter en wachttijden lopen verder op, wat 
bij sommige cliënten tot frustratie leidt. Ik ben 
talloze keren gebeld met vragen: ‘Hoe lang duurt 
het nog? Wanneer wordt mijn zaak ingepland?’
Ons kantoor is een kostenmaatschap met vijf 
zelfstandige advocaten. We waren zo min mogelijk 
op kantoor. Ik sprak cliënten telefonisch of via 
een videoverbinding. Dat is vaak lastig: zij zitten 
meestal in een AZC en hebben daar geen eigen 
ruimte om een privégesprek te voeren, of een 
matige internetverbinding. Bovendien moet er 
tijdens deze gesprekken een tolk aanwezig zijn. 
In de zomer kwamen de procedures gelukkig 
weer op gang. Ook de IND plant voorzichtig weer 
afspraken in.
Al had ik het qua werk rustiger, het is wel een 
zware periode geweest. Ik zat vaak ’s avonds te 
werken omdat ik overdag voor de kinderen moest 
zorgen. Ik werk nu weer af en toe op kantoor, maar 
cliënten spreek ik zoveel mogelijk op afstand. Als 
we iedereen op kantoor zouden uitnodigen, dan 
zou het te druk en risicovol worden.”

Gila van Reemst, 
ADVOCAAT MIGRATIERECHT
bij Schoolplein Advocaten in Utrecht

‘De wachttijden 
lopen op, wat tot 
frustratie leidt bij 
cliënten’
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‘Ik had nooit 
gedacht nog 

eens digitale 
zittingen 

te hebben’

Michiel van Eersel, 
ADVOCAAT FINANCIEEL RECHT 
bij Viotta Advocaten in Amsterdam

“Tot nog toe heb ik de coronacrisis vooral 
als een leerzame periode ervaren. Thuis-
werken vergde een omslag, maar beviel al 
snel uitstekend. En ik vind het knap hoe 
de rechtspraak is omgesprongen met deze 
ongekende situatie. Ik had nooit gedacht 
nog eens digitale zittingen via Skype te 
hebben, maar dat werkte heel goed. Mailen 
met de rechtbank bleek prima te kunnen. 
Ook vind ik het bijzonder hoe snel de over-
heid met allerlei fi nanciële ondersteuning 
is gekomen, die bovendien juridisch goed 
doortimmerd is. Opmerkelijk is dat; er komt 
een crisis en opeens is er van alles mogelijk.
De crisis heeft geen negatieve weerslag 
gehad op ons kantoor. Mijn praktijk richt 
zich op het fi nancieel recht, en er kwam 
in de afgelopen periode vooral werk bij, 
bijvoorbeeld vragen van bedrijven die een 
beroep wilden doen op overheidssteun. 
In de fi nanciële sector zag ik vooral dat 
partijen weer meer energie steken in de 
oprichting van beleggingsfondsen. Wellicht 
dat hier tijdens de coronacrisis meer tijd 
voor was. Ik weet niet zeker of het met de 
pandemie te maken heeft, maar ook kwam 
er meer aandacht voor beleggen in duur-
zame ondernemingen, die zich bijvoorbeeld 
richten op milieutechnologie of medische 
innovaties.
Soms geef ik ook cursussen over mijn werk, 
dat gebeurt nu uiteraard online. Zulke video-
conferenties zijn een uitkomst, al merk je 
wel dat je veel non-verbale communicatie 
mist, wat ik van tevoren niet had verwacht. 
Zeker, bij digitale zittingen kan dit ook een 
obstakel zijn, maar dat is me erg meege-
vallen. Ik denk dat ik heel goede rechters 
heb getro� en, die de zitting uitstekend 
regisseerden. En liever een digitale zitting 
dan dat een zaak maanden blijft liggen…”
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“Aan het begin van de crisis was de bezetting 
op kantoor minimaal. We zijn normaal met zijn 
twaalven op kantoor, in het voorjaar waren we 
met circa vijf mensen. Ik heb zelf veel op kantoor 
gewerkt; dat moet natuurlijk ook om akten te 
passeren. Ik en mijn toegevoegd notaris wisselden 
elkaar af op kantoor, zodat we elkaar niet zouden 
besmetten als een van ons ziek zou worden.
Het werk ging onverminderd door; van een dip is 
geen sprake geweest. Besprekingen met cliënten 
stelden we uit; passeerafspraken gingen door in 
aangepaste vorm. We lieten bijvoorbeeld de verko-
pers van een huis via beeldbellen een volmacht 
tekenen; alleen de kopers kwamen naar kantoor. 
Je wordt wel creatief van zo’n situatie. Zo liet mijn 
toegevoegd notaris een zieke cliënt een testa-
ment thuis ondertekenen, terwijl ze meekeek door 
het raam. Zelf heb ik op onze parkeerplaats een 
mevrouw met Covid-19 in haar auto een hypo-
theekakte laten tekenen, door het raampje op een 
kiertje aangegeven met handschoentjes aan.
Het moeilijkste vond ik het goed bij elkaar houden 
van mijn team, terwijl de helft van de medewer-
kers thuis werkte. Het was uitdagend om iedereen 
voldoende persoonlijke aandacht te geven terwijl 
al het werk doorging, maar ik denk dat het is 
gelukt.
Positief aan deze crisis vind ik dat het doorgaans 
conservatieve notariaat opeens inziet hoeveel 
er mogelijk is met digitale middelen. Natuurlijk 
zitten wij nu niet alleen nog maar te beeldbellen, 
maar het is goed om zo’n digitale achtervang te 
hebben. Fysieke gesprekken houden natuurlijk 
de voorkeur, zodat je alle nuances en signalen 
meekrijgt. En akten blijven we op kantoor 
passeren, dat moet vooral zo blijven.”

Maartje Nonhebel, 
NOTARIS bij Notariaat Nonhebel in Dordrecht 

‘Je wordt wel 
creatief van 
zo’n situatie’
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‘De omzet 
kwam praktisch 
stil te vallen’
Aart van Voorthuizen, 
ZELFSTANDIG STRAFRECHTADVOCAAT  
in Ede.

“Toen ik begin maart met mijn gezin uit 
Italië terugkwam, zagen we de bui al hangen 
en schudden we al geen handen meer. Mijn 
zoon wilde nog graag een dagje naar de 
Efteling, maar ik zei: ‘Dat gaan we niet doen. 
Mocht ik ziek worden, dan kom ik voorlopig 
niet meer aan het werk.’ Al snel werden we 
ingehaald door de nieuwe realiteit. De recht-
banken sloten de deuren en opeens zag mijn 
werkdag er bepaald anders uit.
Sinds een paar jaar voer ik een voorna-
melijk commerciële strafpraktijk en als ik 
eens in de twee weken een zitting heb, dan 
is het veel. Maar toch: alle zaken die in de 
maanden erop gepland stonden, werden 
gecanceld – geseponeerd of afgedaan 
met een strafbeschikking – of uitgesteld. 
De omzet kwam praktisch stil te vallen. Er 
bleef enkel wat advieswerk over. Daarnaast 
leverde het natuurlijk veel chagrijn op bij 
mijn cliënten. Die zitten nu eindeloos te 
wachten op de afdoening van hun zaak, en 
dat is frustrerend, zeker als dat wachten 
soms al jaren duurt. Een cliënt wiens voor-
lopige hechtenis is geschorst, zal naar 
verwachting maanden langer aan zijn enkel-
band vastzitten.
Ik realiseer me goed dat iedereen is 
overvallen door wat er is gebeurd, maar 
terugblikkend vind ik wel dat de gerechts-
gebouwen te lang dicht zijn geweest. Juist 
een rechtbank is een plek waar men eerder 
maatregelen had kunnen tre� en. Er zijn 
veel vierkante meters en er is bewaking aan 
de poort. Tot aan de zomer werden bijna al 
mijn zaken aangehouden. Pas sinds kort 
komen de gerechten weer op stoom. Mijn 
grootste zorg is echter hoe lang het gaat 
duren voordat er nieuwe zaken worden 
aangebracht. De schoorsteen moet wel weer 
gaan roken.”
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“’Dit kan wel eens fl ink uit de hand lopen,’ 
dacht ik toen ik eind vorig jaar voor het 
eerst las over het coronavirus. Ik wilde net 
mijn kantoor uitbreiden met een parttime 
secretaresse, maar dat heb ik uitgesteld. 
Half maart werd het op mijn kantoor spon-
taan stil en tegelijkertijd ging de werkgever 
van mijn man failliet. En we hadden net 
een nieuw huis gekocht.
Ik maakte me grote zorgen, maar publi-
ceerde intussen blogs op mijn website 
en Facebook, om zichtbaar te blijven. Ik 
greep de periode aan om te digitaliseren: 
mensen kunnen me nu makkelijk via 
Teams benaderen of beveiligd mailen. Ook 
heb ik een beveiligde tool voor videobellen 
aangeschaft. Mijn omzet was aan het begin 
van de lockdown nihil. Ik kwam net uit de 
kosten. In april kwam het werk weer op 
gang, met familierechtvragen. Arbeids-
rechtvragen, bijvoorbeeld over bedrijfs-
beeindigingen, kwamen in de zomer weer.
Intussen ging de zorg voor mijn twee jonge 
kinderen gewoon door en heb ik een tijdje 
zelf les gegeven. Het was eigenlijk niet te 
doen; ik had de avonden en weekenden 
nodig om bij te werken. Toen de advoca-
tuur toch een vitaal beroep werd, konden 
ze enkele dagen naar school, zodat ik 
overdag telefonische en videozittingen 
kon doen. Dat ging wel, maar ik heb liever 
fysieke zittingen in de rechtszaal. Dan 
gebruik je al je zintuigen en zit je niet 
alleen intensief te luisteren. Gelukkig kon 
ik bij de Limburgse rechtbank snel weer 
fysieke zittingen bijwonen, ook al zijn er 
veel zaken uitgesteld.
Ik heb mezelf kortom een tijdje op de 
laatste plaats moeten zetten. Inmiddels 
gaat het gelukkig weer. Het blijft hectisch, 
maar de praktijk loopt goed en ook mijn 
man heeft weer werk.”

Desirée Cuijpers, 
ZELFSTANDIG ADVOCAAT 
bij Cuijpers Advocatuur in Montfort

‘Ik heb mezelf 
een tijdje op de 
laatste plaats 
moeten zetten’
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Kijk voor meer informatie op www.sdu.nl/notafl ow

Interactief en in eenvoudige 
stappen uw akte actueel 
én volledig op maat
Met NotaFlow worden gegevens uit uw eigen 
notarieel software systeem met één klik, automatisch 
ingevuld in alle beschikbare modellen dankzij een 
geautomatiseerde koppeling.

De voordelen van NotaFlow:

• Volledig geautomatiseerde tool voor het Notariaat
• De meest gebruikte modellen uit het Ondernemingsrecht, Personen- en familierecht en Vastgoedrecht
• Geautomatiseerd, dus geen knip- en plakwerk
• Biedt een intelligente koppeling met uw notarieel softwaresysteem
• Engelse vertalingen zijn beschikbaar voor een selectie van modellen
• Gewaarborgde actualiteit en kwaliteit dankzij gerenommeerde redacties

NotaFlow is voor notarissen die werken met de 
notariële softwaresystemen van Van Brug Software, 
Quantaris en Nobilex.
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