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De advocaat, ethisch ondernemer
VOORWOORD - Hugo Lamon
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Op 1 september leggen weer een grote groep jong afgestuurde juristen de eed
af als advocaat-stagiair. Dat dit gebeurt in handen van de magistratuur en niet in
handen van de balie zelf is een gevolg van oude tradities, maar raakt niet de kern.
De plicht tot onafhankelijkheid blijft wél essentieel voor het beroep, al is het in
de eerste jaren van de advocatenloopbaan voor de meeste jonge advocaten een
illusie om economisch onafhankelijk te zijn.
De advocatenstage werd gedurende lange tijd als een leerproces beschouwd,
waarbij de stagiair door de stagemeester moest worden ingewijd in de geheimen
van de advocatuur en de stagiair werd klaargestoomd om daarna dan op dezelfde weg verder te gaan.
In het vorige nummer schreef confrater Pieter Goetgebuer dat hij niet genoeg
angst zag in de advocatuur. Hij stelde (te) veel conservatisme vast aan de balie.
‘Ondanks het feit dat jonge advocaten in het digitale tijdperk zijn opgegroeid (…)
lijken zij dit niet door te trekken naar hun eigen werk als advocaat. De stagiair lijkt
maar al te snel de visie en de wijze van advocatuur van zijn of haar patron over
te nemen zonder daar veel vragen bij te stellen. (…) Dit is een probleem voor de
toekomst van de advocatuur’. De woorden verdienen hier te worden herhaald,
net nu een nieuwe lichting jonge advocaten zich aanmeldt.
Kernwaarden van het beroep blijven het respect voor het beroepsgeheim, het
vermijden van belangenconflicten, onafhankelijkheid en (cliënt)partijdige belangenbehartiging. Daar wordt nu het best uitdrukkelijk aan toegevoegd dat volgzaam conservatisme hoegenaamd geen kernwaarde is, maar integendeel een
bedreiging vormt voor de verdere evolutie van het beroep.
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Advocaten zijn ondernemers en moeten, om overlevingskansen te hebben, toekomstgericht en doelbewust inspelen op de snel evoluerende markt van de juridische dienstverlening en technologie. De doorsnee advocaat is daar (te) weinig
mee bezig, zodat gerekend moet worden op de nieuwe generatie om deze noodzakelijke en disruptieve mentaliteitswijziging in de advocatuur in gang te zetten.
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