
a dvocate n [a n d

ntore
len

''1"

\
\

\

,{t \tS"- \
\"\ -EÀ

=\\^ _a

n
n boven

ka
/al

i:
ii.,

,J3\
I *. , '.I , .*_].i0,

'*#{
''-'*tr',&

"dÈ-

:en zich

er
on

W-"
./ 4.".}r

',,]o"ffi-

34 CFO a4 2015



-3
F'' '*

1l>- -

tekst Redactie

Advocatenkantoren hebben een van de meest succesvolle onderne-
mingsvormen die er bestaan. Partners van de grotere kantoren ver-
dienen meer dan gekozen staatshoofden of cEo's van behoorliike
ondernemingen. Inkomens van een milioen euro en meer ziin geen
uitzondering. In de vs kan dat zelfs oplopen tot meer dan vier mil-
ioen. Daarbii is het geïnvesteerd kapitaal voor een partner in ver-
houding vrii laag. Advocatenkantoren kennen de laatste decennia een
vriiwel onafgebroken periode van groei. Meteen na de financiëIe crisis
van 2oo8 was er sprake van een klein dipie, maar inmiddels liggen de
winsten weer op het oude niveau of zelfs hoger.

r is echter zwaar weer op
komst. Meerdere gere-
nommeerde advocaten-
kantoren zullen de ko-
mende vijf iaar omvallen,

nen. De gastheer was het presti-
gieuze kantoor Brobeck, Pfleger &
Harrison, op dat moment een van
de meest succesvolle kantoren in
de VS. Het was het kantoor met een
Iandeliike tv-campagne op CNN. Destellen Jaap Bosman en Lisa Hakan-

son in het onlangs verschenen boek
Death of a Law Eirm. Beide auteurs,
die samen meer dan twintig jaar
ervaring in de internationale advo-
catuur hebben, leggen hierin helder
uit wat er in deze wereld speelt en
waarom de advocatuur er niet in
slaagt adequaat op veranderingen in
de markt te reageren.

De gevatten engel
Bosman beschrijft in het boek hoe
hii in het voorjaar van 2001 een za-
kelijk bezoek aan Los Angeles brengt :. : ,1 .

om daar een internationale con-
ferentie van advocaten bij te wo-
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partners van het kantoor woonden
in enorme huizen in Hollywood en
Beverly Hills. De managing partner
van het kantoor was Tower Snow III,
een charismatische visionair die in
de wereld van de advocatuur biikans
de status van een halfgod genoot.

Ongeveer een jaar later, op 29 ianu-
ari 2003, werd Brobeck failliet ver-
klaard en hield het blue-chip kan-
toor na zevenenzeventig jaar op te
bestaan. Een schokgolf ging wereld-- wijd door de juridische wereld. Hoe
kon zo'n succesvol topkantoor met
zo'n goede naam zo plotseling ten
onder gaanT

Vaste kosten
Om aan te geven hoe dit kon gebeu-
ren, wordt in het boek uitgebreid
stilgestaan bii het financiële mo-
del van advocatenkantoren. Bij de
meeste bedrijven variëren de kosten
afhankeliik van de omzet. I(enmer-
kend voor de advocatuur is dat de
kosten gedurende het jaar vast zijn.
De hoogte van de kosten is onafhan-
keliik van de omzet in een gegeven
jaar. Die kosten bestaan voor het
grootste deel uit personeelskosten,
huisvestingskosten en kosten voor
ICT. Gemiddeld bedraagt het kos-
tenpercentage zo'n 65 procent van
de normomzet.

3ó €FO 04 20r5

Personeelskosten zijn in de advoca-
tuur in belangriike mate inflexibel,
aangezien jonge advocaten recht-
streeks vanaf de universiteit worden
aangenomen, waarna ze verplicht
een drieiarige beroepsopleiding moe-
ten volgen. Gedurende deze periode
kunnen ze niet worden ontslagen.
Vanaf het vierde iaar kan dat wel,
maar de desinvestering in kennis en
ervaring is dan erg groot, nog los van
het feit dat het, wanneer de markt
weer aantrekt, biina onmogelijk is
om goede ervaren medewerkers te-
rug te krilgen.

Wat na aftrek van de kosten over-
blifft, is de winst. Gemiddeld zo'n
3 5 procent van de omzet. Deze winst
wordt aan het eind van het iaar vol-
ledig onder de partners verdeeld en
vormt voor hen de enige bron van
inkomsten. Er wordt in de advoca-
tuur niet gespaard, er wordt geen
vermogen opgebouwd. Alle winst
wordt aan het eind van het jaar uit-
gekeerd.

Kleine verandering, grote
gevolgen
Door het inflexibele karakter van de

kosten ontstaat een hefboom, als ge-

volg waarvan een kleine verandering
in de omzet tot een disproportionele
verandering in de winst leidt. In het
boek wordt dit uitgewerkt met een
aantal sprekende rekenvoorbeelden.
Het basisprincipe is simpel. Als de

omzet bii een kostenpercentage van
ó5 procent met 10 procent stijgt,
gaat de winst, doordat er tegen-
over de extra omzet geen extra kos-
ten staan, met bijna 30 procent om-
hoog. En omgekeerd, als de omzet 10
procent terugloopt, gaat de winst en
dus het partnerinkomen met even-
eens bif na 30 procent omlaag.

Traditioneel waren de partners altiid
uiterst loyaal. Zo ongeveer tot het
faar 2000 was het zeer ongebruike-
liik dat een partner overstapte naar

een ander kantoor. De laatste iaren
is het steeds gebruikelijker geworden
dat partners, net als profuoetbal-
lers, van kantoor wisselen - vaak om
meer te verdienen en mooiere zaken
te kunnen doen. Deze volatiliteit
van de partners levert door het hef-
boommechanisme ten gevolge van
de inflexibele kosten een groot risi-
co op. Zo groot zelfs dat een kantoor
aan het vertrek van een klein aan-
tal partners volledig ten onder kan
gaan. In het boek wordt dit geïllus-
treerd aan de hand van het volgende
voorbeeld.

Binnen een kantoor hebben niet alle
partners dezelfde omzet. Niet iedere
partner is even succesvol en niet ie-
dere praktijksoort is even commer-
cieel. Binnen een doorsnee goed lo-
pend kantoor zal 80 procent van de
partners ongeveer op het gemiddel-
de zitten, presteert 10 procent on-
geveer de helft beter en eveneens 10
procent de helft minder dan het ge-

middelde. Bij een kantoor met viiftig
partners ziet dat er dan als volgt uit:

5 partners met een omzet van
300 (samen 1500)
40 partners met een omzet van
200 (samen 8000)
5 partners met een omzet van
100 (samen 500).

De totale omzet van het fictieve kan-
toor in dit voorbeeld is dus 10.000.
Bij een kostenpercentage van ó 5 pro-
cent is de winst 3500 en de PEP 70.
Stel nu dat de viif partners met de

hoogste omzet op een dag besluiten
te vertrekken naar een kantoor waar
ze meer kunnen verdienen. Door-
dat de kosten van het kantoor vast
zijn, heeft het vertrek van deze viif
partners een ongekend effect op de

winst. De omzet van het kantoor
daalt door hun vertrek van 10.000
naar 8500. De kosten blijven ech-
ter geliik: ó500. De winst daalt van
3500 naar 2000, dat is een daiing
met bilna 44 procent. De PEP daalt
van 70 naar 44. Het vertrek van
een heel klein groepje partners ver-
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Er is niet veel verbeeldingskracht strategische veranderingen door te .. :i i: .,r
voor nodig om te bedenken wat er uo.r.À leiden dan tot dè 'death of a ::::::' :' :' ,:.,1 :';: :'

oorzaakt bijna een halvering van de ren fataal zal bliiken. De misken-
winst bii de achterblijvers. ning van veranderingen in de markt

dan gebeurt. De sterksten van de law firm'.

werk van andere advocaten, zeker
niet de eigen praktijk. Daar komt
bii dat advocaten er getraind ín zljn
fouten te vinden en risico's te ver-
mijden. De combinatie van deze en
andere factoren leidt tot een giftige
cocktail die voor een aantal kanto-

Death of a Law Firm ls speciaal. voor lezers van CFO Magazine tot 30
november verkrijgbaar tegen een gereduceerde prijs van 35 euro. U kunt
het boek beste[[en door een e-maiI te sturen naar infoÍt]deathofal.awfirm.
com onder vermelding van CFOnovl 5.

achterblijvers kiezen eieren voor hun
geld, ze zoeken hun heil elders en Toch zijn er volgens de auteurs wel
het kantoor stort in elkaar... "Het manieren om het lot een positieve-
is voor een advocatenkantoor essen- re wending te geven. Het is zeer wel
tieel dat de winst op peil blijft om mogelijk om met een commoditised
te voorkomen dat de beste partners product een goede winst te maken.
vertrekken", stelt Bosman. Dit vereist echter een totaal ande-

re inrichting van het bedrijfsprocer. '

AlS kikkers in een pan Het valt in iekere ztn te vÉrgetilken
Bedrijven worden steeds kritischer met de luchtvaartindustrie, waar
als het gaat om de kosten van ex- low cost carriers als EasyJet en Ry-
terne advocaten. In het boek wordt anair erin slagen mooie winsten te
ruim aandacht besteed aan alle ver- maken met zeer lage tarieven. Dat
anderingen in de markt die leiden kan, doordat alle processen volledig
tot prijsdruk op de tarieven in de zijn ingericht op efficiency en lage klachttegenHRenallerleionzinnige
advocatuur. Zo kondigde bifvoor- kosten. Het probleem bii de traditi- trainingsmethoden. Dit prettig leei-
beeld Shell in mei van dit iaar aan onele luchtvaartmaatschappijen zit bare boek biedt waardevolle inzich-
dat er voor de afdeling legal een pri- hem hierin dat de bedrijfsvoering ten voor iedereen die werkzaam is in
cing director was aangesteld die de ongeschikt is om bij lage ticketprij- de advocatuur, maar is zeker ook in-
iuridische kosten in een jaar tijd met zen winst te maken. De meeste heb- teressant voor de ciiënt die met ad-
tenminste 9 milloen euro omlaag ben dan ook moeite om het hoofd vocaten te maken heeft.
diende te brengen. boven water te houden. I(ik hier-

voor bijvoorbeeld naar de berichtge-
Vanuit het perspectief van de cliënt ving over Air France/KLM de laatste
worden de diensten van advocaten weken.
steeds meer een commodity, met als
gevolg dat de prils een van de door- In Death of a Law Firm wordt dui-
slaggevende factoren wordt. voor de delijk waarom de advocatuur er niet
advocatuur heeft dit een sterke neer- in slaagt adequaat op veranderingen
waartsepriisdruktotgevolg. Hetver- in de markt te reageren. Een goed
haal gaat dat kikkers niet proberen voorbeeld is hoofdstuk 8, ,The Ene-
te ontsnappen uit een pan waarvan my Within,, waarin aan de hand van
het water langzaam wordt verhit tot een speech van Margaret Thatcher
het zo heet is dat ze doodgaan. Dit wordt uitgelegd dat een kantoor het
is in zekere zin het geval in de ad- meest te vrezen heeft van de eigen
vocatuur. Advocaten blijven geloven partners. Even vermakelijk als tref-
dat wat zij doen absoluut ingewik- fend is het hoofdstuk ,Horse Whis-
keld en uniek is. Ze erkennen wel perers are Dangerous,, een felle aan-
dat er sprake is van commoditisa-
tion, maar dat betreft vooral het
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