
De Ordevergadering heeft dit jaar als
thema ‘Pleidooi voor professionals’.
Vragen die op 7 oktober aanstaande
in Dordrecht aan de orde zullen
komen zijn onder andere: hoe profes-
sioneel is de advocatuur in vergelij-
king tot andere beroepsgroepen? Wat
zijn de voordelen of juist bedreigin-
gen van verdergaande professionali-
sering? Is professionalisering nodig,
of juist een gevaar voor het behoud
van onze bijzondere voorrechten? En
betekent professionalisering per
definitie kwaliteitsverbetering?
Deze vragen worden gesteld met een
reden, en die is dat de advocatuur in
toenemende mate te maken krijgt
met concurrentie van andere (en veel-
al goedkopere) juridische dienstverle-
ners. Daarbij kunt u denken aan
rechtsbijstandverzekeraars, juridi-
sche adviesbureaus, juridische help-

desks en aanbieders van juridische informatie op internet. Zoals
één van de geïnterviewden in deze Special zegt: ‘Advocaten con-
curreren nog steeds vooral met andere advocaten. En die concur-
rentie is groter dan de concurrentie met andere juridische dienst-
verleners. Maar de rechtsbijstandassuradeuren, brancheorganisa-
ties en deurwaarders komen wel op, we moeten de ogen er niet
voor sluiten.’

Een antwoord van de advocatuur op toenemende concurrentie
zou gevonden kunnen worden in verdergaande specialisatie. Door
specialisatie kan de advocaat zich in de toekomst nog meer richten
op zijn ‘niche’: het vinden van hoogwaardige juridische oplossin-
gen voor zijn cliënt. Het meer procesmatige deel van het juridi-
sche handwerk kan wellicht meer en meer aan anderen worden
overgelaten, anderen die dat werk vaak ook goedkoper zullen
kunnen doen.
Keerzijde van diezelfde medaille is dat de advocatuurlijke markt
transparanter zal moeten worden. Transparanter ten aanzien van
prijs, zodat de cliënt van tevoren beter weet waar hij aan toe is.
Transparanter ook in termen van de kenbaarheid van gegevens
van de advocaat: wat is zijn specialisme en van welke specialisatie-
verenigingen is hij lid? Neemt de advocaat deel aan de klachten-
en geschillenregeling en – nog verdergaand – is hij ooit tuchtrech-
telijk veroordeeld?

Overigens moet nadrukkelijk worden gesteld dat de Algemene
Raad (nog) geen beleid heeft ontwikkeld op de aangehaalde pun-
ten. Ook voor de Algemene Raad wordt het hopelijk een leerzame
dag.
Tot slot nog een woord van uw bijna afgezwaaide ‘filiaalhouder’
Financiën en Communicatie. Het kan de trouwe bezoeker niet
ontgaan zijn dat de afgelopen vier jaren gepoogd is platgetreden
paden bij de Ordevergadering te verlaten, en nieuwe wegen in te
slaan. Aan de horizon blijft lonken die Ordevergadering waar alle
leden van de balie komen (en waarvoor de gebruikelijke congres-
locaties te klein zijn). Dat zal voor mijn opvolger de uitdaging
blijven. Tot 7 oktober in Dordrecht!

He joe, vakbroeder!
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