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Gewone
dienstverleners
Els Unger

Piet Holthuis, directeur-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand van het ministerie van Justitie,
stelde onlangs dat de advocatuur voor een fundamentele
keuze staat. Zij moet kiezen voor de rol van rechtsstatelijk
rechtsbijstandverlener óf voor de rol van commercieel
dienstverlener, zei hij in zijn rede ter gelegenheid van het
afscheid van advocaat Jan de Vries Robbé van De Brauw Blackstone Westbroek.
Slaagt de advocatuur c.q. de Orde er niet in die keuze te maken, dan ‘is het
heel moeilijk voorstelbaar dat de advocatuur als uniek beschermd beroep over
tien of twintig jaar nog bestaat’, aldus Holthuis, zelf in de roerige jaren zestig
begonnen als advocaat in Leiden.
Voormalig deken en advocaat Rob Geene betoogde onlangs iets soortgelijks
in het Advocatenblad. Volgens hem moet er een onderscheid worden gemaakt
tussen te beschermen advocatuurlijke werkzaamheden binnen de rechtsstaat
en zuiver commerciële werkzaamheden. Slechts de eerste werkzaamheden, uit
te voeren door ‘advocaat-magistraten’, worden beschermd door de privileges.
‘Voor alle duidelijkheid: in het stelsel dat ik voorsta kan er geen jurist bestaan
die zowel advocaat-magistraat is als zuiver commercieel optredend jurist,’
schreef Geene.
Naar mijn oordeel wordt het veel bediscussieerde onderscheid tussen ‘profijt’
en ‘professie’ in deze twee bijdragen aan het debat te scherp aangezet. De advocaat is beide, rechtsstatelijk bijstandverlener én ondernemer. Het commerciële
element is de afgelopen decennia weliswaar veel sterker geworden, maar ik
vind niet dat dit afbreuk heeft gedaan aan de rechtsstatelijke elementen van
ons vak.
In de kern is het werk van advocaten in de loop van al die jaren helemaal
niet zo veranderd. Advocaten adviseren cliënten over hun juridische situatie,
concipiëren contracten en andere stukken en vertegenwoordigen de cliënt
indien nodig in rechte. Dat deden we vroeger, dat doen we nu. Al is de concurrentie enorm toegenomen en internationaliseren, digitaliseren, specialiseren
en concentreren we lustig door.
In het verlengde van de discussie over profijt en professie wordt regelmatig
de vraag gesteld of de advocaat niet bezig is in een ‘gewone’ dienstverlener te
veranderen. Ik vind die vraag overbodig, want we zijn gewone zakelijke dienstverleners. Advocaten zijn niet fundamenteel anders dan accountants, gerechtsdeurwaarders of belastingadviseurs.
Dat advocaten zich door hun privileges onderscheiden van andere dienstverleners, doet daar niet aan af. De met checks and balances omgeven privileges
– die, ik zeg het nog maar een keer, er niet zijn ten behoeve van de advocaat
maar ten behoeve van de rechtzoekende – zijn vanzelfsprekendheden in een
rechtsstaat. En dat moeten ze blijven, ook in een hoog competitieve markt.
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