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De advocaat, ethisch ondernemer
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Bemiddelen vs. onderhandelen - 8
Belastingkrediet win-winlening - 11

Moet hij zich beperken tot het pleiten voor de rechtbank en adviseren? Of moet
hij het hem door Europa willens nillens aangemeten statuut van ondernemer nu
ook eens ten volle gaan uitbuiten met het oog op winstmaximalisatie?
Zijn deontologie en tucht commercieel uit te spelen troeven of een blok aan het
been van de ondernemende advocaat?
De onduidelijkheid die hierover bestaat heeft de minister van Justitie geïnspireerd
om twee onafhankelijke experten, weliswaar advocaten, aan te stellen om hem te
adviseren bij de uitwerking van een plan voor de modernisering van het advocatenberoep. Deze gang van zaken is kenschetsend voor onze beroepsgroep en die
ziet dat niet. Door verkrampt ter plaatse te trappelen, nemen de markt van vraag
en aanbod en de politiek het over. In alle haast heeft de Orde van Vlaamse Balies
een project op til gezet om zelf het heft in handen te nemen wat de toekomst van
het beroep aangaat.
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Laat ons allen hopen dat dit niet te laat komt.
Daarbij is het cruciaal dat de advocatuur zich aanpast aan de moderniteit en de
noden van de markt. Advocaten moeten echte ondernemingen worden, die zelf
onderworpen zijn aan de deontologie, die als onderneming aansprakelijk zijn, die
als onderneming en niet als individueel advocaat juridische tweedelijnsbijstand
verstrekken en die als onderneming de keuze hebben tussen diverse soorten advocatuur. En dit met een strikte deontologie en tuchtregeling ter ondersteuning
van het publieke vertrouwen dat zij moeten verdienen om zich te onderscheiden
van andere beroepsgroepen. Streng gecontroleerde onafhankelijkheid, integriteit, en vakkennis moeten dit ondersteunen. Unieke tools zoals beroepsgeheim
en confidentialiteit moeten het optimale functioneren van advocaten garanderen. Dit is geen onmogelijke opdracht.
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