
Doehetzelfadvocaat.nl: de burger weer zelf aan 
het roer. 
 
Op www.doehetzelfadvocaat.nl  kunnen burgers zelf juridisch werk 
uitvoeren. Met enkele eenvoudige vragen kunnen ze een juridische 
brief in elkaar zetten. De brief wordt ook nog via mail verzonden als 
pdf. Kortom, het hele juridische traject van begin tot einde. Tegen 
een wel zeer geringe vergoeding komt de burger weer zelf aan de 
macht. Juridische problemen zelf oplossen waar mogelijk, dat is ons 
doel.  
 
Het eerste gerealiseerde juridische onderwerp is de jaarlijkse alimentatieindexering. Met behulp van 
enkele vragen kan de indexering uitgerekend worden, eventueel over meerdere jaren. Gegevens 
invullen, via iDeal € 3,90 inclusief BTW betalen en de brief wordt verzonden. Het hele juridische 
traject zonder uit je stoel te komen. Nog niet eerder was het mogelijk om dit complete traject 
integraal geautomatiseerd uit te voeren. 
 
Op korte termijn worden de berekeningen en brieven uitgebreid. Bovendien komen ook andere 
terreinen aan bod, zoals huurvorderingen. 
 
De Doehetzelfadvocaat.nl maakt het recht weer toegankelijk. Het is een initiatief van Justitia 
Omnibus die ook al de website www.overeenkomsten.nl exploiteert. Op die site staan meer dan 650 
juridische documenten voor de eindgebruiker. 
 
De Doehetzelfadvocaat past in een trend waarin mensen steeds vaker dingen zelf doen via het 
internet. Zelf een reis boeken, zelf uitzoeken wat voor ziekte ze mogelijk hebben en zelf hun 
juridische problemen oplossen. Dat laatste is ook steeds meer noodzakelijk nu de overheid bezuinigt 
op gefinancierde rechtshulp en advocaten uurtarieven van € 160,- rekenen. 
 
Oprichter en directeur van Justitia Omnibus mr. Pablo van Klinken over de nieuwe website: “Wij 
gaan de mensen weer zelf hun juridische problemen laten oplossen. Geen uitgebreide lappen tekst, 
die zijn er genoeg op het internet. Duidelijke stappen en het hele proces aanpakken” Over de 
toekomst zegt hij: “Binnen enkel jaren verwacht ik dat we onze documenten elektronisch in kunnen 
schieten in het nieuwe digitale loket van de rechtspraak. Dan hebben we het hele proces voor de 
burger geautomatiseerd”  
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