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De advocaat, ethisch ondernemer
VOORWOORD - Hugo Lamon
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Dit tijdschrift wil blijvend aandacht hebben voor de professionalisering van het
advocatenkantoor en de nieuwe evoluties in de beroepsuitoefening. Het mag
daarom niet verbazen dat ook in dit nummer opnieuw in diverse bijdragen aandacht wordt besteed aan de inkomsten en uitgaven van het advocatenkantoor.
In het vorige nummer werd reeds ingegaan op de evoluties in de rechtspraak
inzake de erelonen van de advocaat. Mr. Herman Buyssens maakt in dit nummer
een overzichtelijke stand van zaken op, waarbij hij ook aandacht heeft voor de recente rechtsleer. In die discussies over artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek
en de daar geponeerde ‘billijke gematigdheid’ is zeker het laatste woord nog niet
gezegd, maar het is wel duidelijk dat een wetgevend ingrijpen aangewezen is.
De evoluties vragen de aandacht van iedereen, zeker ook van de lesgevers in het
kader van de opleiding van de advocaten-stagiairs (de BUBA-lessen). De nieuwe
generatie advocaten verdient het om inzicht te krijgen in de grote uitdagingen
waar het beroep voor staat.
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Mr. Marc Kips analyseert in dit nummer de meer bedrijfsmatige aspecten. De
erelonen staan onder druk en stilaan wordt de methode van het uurtarief in een
aantal zaken niet meer bruikbaar. Er is ook een neerwaartse tendens in de erelonen, wat de advocaat ertoe moet aanzetten om bij de prijsbepaling ook rekening
te houden met alle kosten die de beroepsuitoefening met zich meebrengt. Dat is
de advocaat als ondernemer aan zichzelf verplicht, wil hij vermijden aan prijszetting te doen die zorgt voor niet rendabele bedrijfsvoering. Het rustig blijven teren
op oude tradities is daarbij hoe langer hoe minder een economisch aanvaardbare
optie. Daarbij moet, zoals ook uit het artikel van Barend Blondé blijkt, blijvende
aandacht zijn voor een professionele communicatie met de cliënt. Goede en duidelijke afspraken maken goede vrienden, al blijft het verbazen dat ook advocaten
blijvend moeten worden herinnerd aan deze oude volkswijsheid.
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